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Úvodná poznámka Pána Ježiša Krista 
pre každého prípadného čitateľa tejto knihy 

 

„Než sa akýkoľvek prípadný čitateľ vážne pustí do čítania Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista, zaznamenaného v tejto knihe, mal by si byť vedomý nasledovných 

dôležitých faktov:“ 

„1. Pán Ježiš Kristus učinil slobodnú voľbu použiť formu vyjadrovania sa v tretej 

osobe, a nie v prvej osobe, ako by snáď čitateľ očakával. Hlavným dôvodom tohto 

rozhodnutia je zachovanie slobody voľby každého čitateľa prijať, alebo odmietnuť, 

čo je napísané v tejto knihe. Použitie vyjadrovania sa v prvej osobe, ako napríklad: 

,hovorím‘, ,vyhlasujem‘, ,činím‘ atď., má prikazovaciu, násilnú, nespornú, 

nanucujúcu a nariaďujúcu konotáciu. Pravá Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 

neobsahuje vôbec žiadny sklon čokoľvek komukoľvek prikazovať, natláčať, 

vnucovať, nariaďovať alebo kohokoľvek čímkoľvek zastrašovať. Táto Prirodzenosť 

pozostáva z Absolútnej Slobody a Nezávislosti. Ak niekto pôsobí zo stavu tejto 

Absolútnej Slobody a Nezávislosti, nikdy sa nemôže vyjadrovať nijako inak než 

formou slobody a nezávislosti. Prikazovať, nariaďovať, nanucovať atď., by 

porušovalo túto Prirodzenosť. Teda, použitie formy vyjadrovania sa v tretej osobe 

odstraňuje túto nežiaducu konotáciu a vedľajší účinok.“ 

„Ďalším dôležitým dôvodom tejto voľby je ilustrácia a názorný príklad postoja 

skutočnej poníženosti, skromnosti a pokory. Ak si pravé duchovné princípy života 

vyžadujú, aby ľudstvo a ľudia boli pokorní a skromní, je len prirodzené, že 

Absolútny Zdroj všetkých pravých duchovných princípov — Pán Ježiš Kristus — 

dáva Svoj vlastný príklad tejto skromnosti, pokory a poníženosti. Jednou zo 

základných čŕt Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je Absolútna Nevinnosť, 

Poníženosť, Skromnosť a Pokora. Vzhľadom k tejto základnej črte môže mať Pán 

Ježiš Kristus vzťah ku komukoľvek len z pozície tejto črty. Vzťah nenadväzujete z 

pozície niečoho, čo nemáte. Nadväzujete ho len z pozície niečoho, čo máte. Toto je 

všeobecný princíp každého vzťahu. Použitie formy vyjadrovania sa v tretej osobe 

pomáha zdôrazniť tento dôležitý postoj.“ 

„2. Existuje dôležitý duchovný dôvod, známy len Pánovi Ježišovi Kristovi, prečo Si 

nateraz za prenášateľa Nového Zjavenia zvolil Dr. Petra Daniela Francucha. Peter je 

niekto, koho rodnou rečou nie je angličtina a kto nikdy formálne neštudoval 

anglický jazyk. Gramatická štruktúra každého jazyka, a zvlášť anglického jazyka, 

kladie priveľa obmedzení na vyjadrovanie duchovných ideí. Tieto obmedzenia sú 

využívané negatívnym stavom na skresľovanie, prekrúcanie a falšovanie pôvodného 

a pravého významu tých ideí. Kvôli vyhnutiu sa tomuto nebezpečenstvu je občas 

nutné porušiť gramatické štruktúry a pravidlá používaného jazyka.“  

„Pán Ježiš Kristus sa rozhodol použiť Petrov jedinečný a špecifický spôsob 

vyjadrovania, jeho jazyk a spôsob, ako formuluje svoje myšlienky pri oznamovaní 

princípov Nového Zjavenia. Pánovi Ježišovi Kristovi veľmi dobre vyhovuje použitie 
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presne takého spôsobu myslenia, cítenia, vyjadrovania myšlienok, vetnej štruktúry a 

slov, aký používa Peter. To, aký Peter je a ako uvažuje, cíti a vyjadruje sa, je 

integrálnou časťou jeho úlohy a poslania — byť presne taký. Nie je náhoda, že 

všetky Petrove snahy v minulosti podniknúť systematické formálne štúdium 

anglického jazyka a gramatiky boli vždy zmarené. Účelom bolo vyhnúť sa 

kontaminácii strnulými gramatickými pravidlami pri vyjadrovaní akýchkoľvek 

ideí.“ 

„Nech si čitateľ uvedomí, že keby Sa Pán Ježiš Kristus potreboval vyjadriť inak a, 

podľa názoru niektorých čitateľov, prijateľnejším a gramaticky správnejším 

spôsobom, určite by Si vybral nejakého odborníka na anglický jazyk alebo niekoho, 

kto by bol schopný dôslednejšie dodržiavať tie pravidlá. Taká voľba by ale vôbec 

nesplnila účel.“ 

„Ľudia budú mať vždy tendenciu nachádzať nejaké ospravedlnenie, prečo 

nesúhlasiť alebo nečítať, alebo nerealizovať, čo čítali v tejto alebo v ktorejkoľvek 

inej knihe Nového Zjavenia. Niektorých z nich ľahko odradia nejaké, podľa ich 

názoru, nevhodné výrazy alebo slová, alebo myšlienky, alebo spôsob, ako sú 

formulované a oznamované. Takí ľudia majú prehnanú potrebu vyjadrovať veci 

svojimi vlastnými slovami, svojimi vlastnými myšlienkami a podľa svojho 

vlastného ponímania toho, ako by sa čo malo formulovať. Z tej pozície majú 

chorobnú potrebu také knihy prepisovať, robiť korektúry, nahrádzať použité slová 

nejakými inými, aby zmiernili alebo odstránili skutočný úmysel, s akým boli 

pôvodné slová zvolené. Ešte raz, keby Si Pán Ježiš Kristus prial použiť také slová 

na prenesenie Svojho Nového Zjavenia, úplne určite by Si zvolil niekoho, kto by bol 

schopný vyjadriť to iným spôsobom, než je použitý v tejto knihe.“  

„Existujú dôležité duchovné dôvody, mimo dosahu ľudského chápania, prečo Si Pán 

Ježiš Kristus zvolil tento spôsob oznamovania ideí Nového Zjavenia, odrážajúci sa 

v Petrovom štýle reči, jazyka, vyjadrovania a spôsobe myslenia. Kvôli týmto 

dôležitým duchovným dôvodom, ak sa po predložení konečnej verzie rukopisu k 

sadzbe a publikovaniu, alebo po poskytnutí ho k čítaniu ktokoľvek, kedykoľvek v 

súčasnosti alebo v budúcnosti pokúsi revidovať alebo robiť korektúry, alebo 

nahrádzať akékoľvek slová, alebo čokoľvek meniť v tejto knihe, okrem zrejmých 

typografických, pravopisných alebo mechanických chýb, bude skresľovať, alebo 

dokonca falšovať skutočný význam tejto knihy.“ 

„Akékoľvek zmeny alebo dodatky v tomto ohľade, ak vôbec nejaké, musia prísť 

priamo od Pána Ježiša Krista. Koniec koncov, toto je Jeho/Jej kniha. A, 

samozrejme, také zmeny alebo dodatky by prišli opäť cez Petra. Len čo alebo ak už 

Peter nebude k dispozícii na vykonávanie tejto dôležitej práce, vtedy a len vtedy Pán 

Ježiš Kristus vyberie niekoho iného pre prenos novej knihy alebo kníh, ktoré by boli 

logickým pokračovaním, ale nie revíziou (v rámci jej obsahu) tejto knihy.“ 

„3. Čítanie tejto knihy, aby bola správne pochopená, si vyžaduje určité oboznámenie 

sa s predošlým dielom preneseným cez Petra. Deväť predošlých kníh tohto 

charakteru možno v skutočnosti považovať za prípravu a úvod k tejto knihe. Preto, 
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ak čitateľ/čitateľka zamýšľa čítať túto knihu bez akéhokoľvek predošlého 

oboznámenia sa s niektorými z minulých kníh napísaných Petrom, mal/mala by sa 

pripraviť na najväčší šok svojho života. Nebude ľahké prijať nič, čo je zjavené v 

tejto knihe.“ 

„Ale, ako vždy, ak bude mať čitateľ/čitateľka svoju myseľ otvorenú a bude 

ochotný/ochotná vzdať sa akýchkoľvek predsudkov, vyplývajúcich z vlastných 

očakávaní a ním/ňou osvojených pohľadov, názorov, náboženstva, filozofie alebo 

čohokoľvek, čo má, a ak sa pustí do tohto čítania s pozitívnym a dobrým úmyslom, 

kvôli poučeniu a zmene, bude požehnaný/požehnaná múdrosťou chápania, prijatia a 

aplikovania všetkého, čo je zjavené v tejto knihe.“  

„Niektorí čitatelia sa možno budú sťažovať, že v tejto knihe je priveľa 

nadbytočného. Čitatelia tejto povahy by mali zobrať na vedomie, že veľmi často je 

určitá duchovná idea základom pre mnoho rôznych faktorov. Pri skúmaní každého 

faktora zvlášť treba ten princíp preformulovať a zopakovať. Vo filozofickom zmysle 

toto nie je nadbytočnosť, ale pohľad na príslušný princíp z úplne inej perspektívy. 

Prosím, majte na pamäti tento fakt pri čítaní tejto knihy.“  

„A na záver, je úplne zásadné, aby sa táto kniha čítala postupne od prvej kapitoly po 

poslednú, bez ich preskakovania alebo bez toho, aby sa začala čítať nejaká kapitola 

bez predošlého prečítania predchádzajúcich kapitol. Jedna kapitola nasleduje za 

druhou a každá ďalšia kapitola je postavená na tom, čo bolo zjavené v predošlej 

kapitole. Takže, preskočenie predošlých kapitol môže dostať obsah čítanej kapitoly 

mimo kontext Nového Zjavenia. Navyše, Pán Ježiš Kristus sa vracia k niektorým 

témam preberaným v predošlých kapitolách a neskôr ich rozvádza, alebo zjavuje 

niektoré ich ďalšie aspekty. Čítanie týchto tém bez akejkoľvek spojitosti s ich 

počiatočným zjavením by sťažilo ich správne chápanie.“ 

„Ďakujem vám, že ste si prečítali a popremýšľali o tom, čo tu bolo zjavené.“ 

Toto posolstvo prišlo ku mne slovom Pána Ježiša Krista potom, ako bol 18. mája 

1988 dokončený prenos poslednej kapitoly tejto knihy. Bolo mi odporučené dať ho 

na začiatok tejto knihy ako úvod. 

 

Santa Barbara, Kalifornia, USA 

18. mája 1988, o 6.46 popoludní (18.46) 

 

Peter D. Francuch Ph.D.  

Transmiter — služobník  

a nasledovník Pána Ježiša Krista. 
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PRVÁ KAPITOLA 
 

Rozdiely medzi Zjavením Ježiša Krista 
a Novým Zjavením Pána Ježiša Krista 

 

 

22. januára 1988 o 6.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac:  

„Teraz je čas začať s prenosom nasledovnej, podstatnej a veľmi dôležitej časti 

Nového Zjavenia. Duchovná atmosféra a podmienky vo všetkých svetoch a 

vesmíroch, ako aj v Zóne Vymiestnenia sú také, že si vyžadujú ďalšie objasňujúce 

vysvetlenia a spresnenia, týkajúce sa dôležitých duchovných záležitostí. Táto časť 

Nového Zjavenia začne poukázaním na základné rozdiely medzi Zjavením Ježiša 

Krista, zaznamenaným Apoštolom Jánom a obsiahnutým v Svätej Biblii, a 

súčasným Novým Zjavením Pána Ježiša Krista.“ 

„Úplne prvá zjavená pravda sa týka nasledujúceho faktu: Obsah a interpretácia 

všetkých výrokov Biblického Zjavenia Ježiša Krista boli kompletne a úplne 

nepochopené od samého prvého dňa ich vzniku. Všetky interpretácie toho Zjavenia 

sa týmto vyhlasujú za falošné a zavádzajúce. Výnimku z tohto tvrdenia možno nájsť 

v interpretácii poskytnutej cez Emanuela Swedenborga. Cez neho bol jeden dôležitý 

aspekt toho Zjavenia interpretovaný správne, no s nevhodným Swedenborgovým 

chápaním, že jeho interpretácia obsahuje celý význam toho Zjavenia. Nech je teraz 

dané na známosť, že čo bolo zjavené prostredníctvom Swedenborga o obsahu toho 

Zjavenia, bol len obmedzený aspekt celého obrazu. Swedenborgovi bolo dovolené, 

aby považoval svoju interpretáciu za úplnú, kvôli faktu, že v tom čase nebol nikto 

pripravený na to, aby vedel viac, o ďalších aspektoch toho Zjavenia. Ale aspekt toho 

Zjavenia, ktorý bol zjavený cez Swedenborga, bol úplným začiatkom Nového 

Zjavenia, ktorého prenos pokračuje v súčasnosti. Všetky ostatné dostupné 

interpretácie toho Zjavenia neboli nikdy, priamo či nepriamo, inšpirované Pánom 

Ježišom Kristom. Preto ich treba ignorovať.“ 

„Po prvé, väčšina interpretátorov toho Zjavenia usúdila, že všetky v ňom opísané 

udalosti sa týkajú fyzickej planéty Zem a osudu ľudstva, toho, ako sa bude odvíjať 

počas jeho dejín. Nič nie je ďalej od pravdy než tento falošný predpoklad.“ 

„Po druhé, väčšina takzvaných kresťanov predpokladala, že Zjavenie Ježiša Krista, 

dané prostredníctvom Jána, bolo posledné a už nemôže byť zjavené nič nové. A ak 

bude zjavené, potom to bude musieť byť z negatívneho a zavádzajúceho zdroja. 

Tento falošný predpoklad má pôvod v úplnom nepochopení výroku zaznamenaného 

Apoštolom Jánom v poslednej kapitole Zjavenia Ježiša Krista, kapitola 22, verše 18 

– 19. Je tam uvedené:“ 

„Lebo svedčím každému, kto počuje slová proroctva tejto knihy: Ak 

niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tejto 

knihe; a ak niekto uberie zo slov knihy tohto proroctva, Boh odníme 
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jeho podiel z Knihy Života, zo svätého mesta a z vecí, o ktorých sa píše 

v tejto knihe.“ 

 „Tento výrok bol vzatý doslovne, a nie duchovne. Zmysel týchto slov sa týka 

výhradne obsahu knihy Zjavenia Ježiša Krista. V podstate to znamená dve veci:“ 

„1. Duchovný stav multivesmíru (celej nekonečnej rozmanitosti vesmírov, 

bytí a existencií v Stvorení) bol v dobe tohto Zjavenia pripravený vnímať, 

poznať, chápať a aplikovať len to, čo bolo obsiahnuté v tom Zjavení. Ak by 

bolo niečo z toho Zjavenia vyňaté, znamenalo by to duchovný úpadok a 

zatajenie životne dôležitých právd, ktoré bolo nutné zjaviť v ich úplnosti, v 

rámci duchovných obmedzení tej doby. Čokoľvek menšie by znamenalo 

ukončenie možnosti duchovného pokroku. Také ukončenie by znamenalo 

duchovnú smrť. Na druhej strane, ak by k tomu Zjaveniu bolo niečo 

pridané, znamenalo by to predčasné odhalenie duchovných pojmov a ideí, 

na ktoré nebol nikto duchovne pripravený. Ak sa pridá viac, než je možné 

prijať či pochopiť, môže a bude to viesť k nepochopeniu, skresleniu, 

mylnému výkladu, prekrúteniu a napokon k duchovnému znesväteniu. 

Výsledkom čoho je tiež duchovná smrť.“ 

 „2. Vyššie citovaný výrok nenaznačuje, že v budúcnosti nebude 

poskytnuté žiadne nové zjavenie. Obmedzuje sa len na obsah jeho 

vlastných konštatovaní. Toto je zrejmé zo slov ,pridá k tomuto a uberie zo 

slov knihy tohto proroctva‘. Nehovorí o žiadnych iných veciach ani o 

žiadnych iných proroctvách.“ 

„Z tohto vyplýva veľmi dôležité duchovné pravidlo: Každé časové obdobie je 

limitované svojou vlastnou duchovnou kvalitou, obsahom a štýlom života, ktorý si 

vyžaduje svoju vlastnú špecifickú pravdu, zjavenú v Zjavení, šitom na mieru pre 

potreby toho času. Toto je Princíp Akomodácie. Hovorí:“ 

„Každé pravé Zjavenie, dané Pánom Ježišom Kristom, je 

prispôsobené duchovnej kvalite a úrovni duchovnej zrelosti 

každého jednotlivého a špecifického času.“ 

„Princíp duchovného pokroku si vyžaduje, aby plynutie toho pokroku bolo diskrétne 

cyklické. Postupuje teda v diskrétnych krokoch. Preto čokoľvek, čo je zjavené, je 

zjavené vnútri a v rámci každého jednotlivého kroku. Nič nemôže byť zjavené z 

kroku nasledujúceho. Ale tiež, nemôže byť zatajené nič, čo patrí k tomu danému 

kroku.“ 

„Inak by sa ten krok nemohol prejaviť a stať sa nevyhnutným odrazovým mostíkom 

pre nasledovný krok. V oboch situáciách by to znamenalo duchovný úpadok a 

napokon definitívnu duchovnú smrť všetkých účastníkov predošlých i aktuálnych 

krokov; a tiež by sa nemohol uskutočniť žiadny ďalší krok. A toto je presne to, čo 

myslel Apoštol Ján vyššie citovanými slovami. Nemal by sa im pripisovať vôbec 

žiadny iný význam.“ 
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„V tomto ohľade by sa to isté mohlo povedať o súčasnom Novom Zjavení Pána 

Ježiša Krista: Nič nemožno z neho vyňať a nič nie je dovolené k nemu pridať, z tých 

istých dôvodov, ako je vysvetlené vyššie. To však neznamená, že v budúcnosti 

nebude poskytnuté žiadne iné Nové Zjavenie, potom, ako terajší stupeň duchovného 

pokroku multivesmíru vyčerpá svoju užitočnosť a naplní svoj účel.“  

„Po tretie, väčšina takzvaných kresťanov, s výnimkou stúpencov Swedenborgovho 

učenia, interpretuje celý obsah Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii doslovne, a nie 

duchovne. Chybne sa domnievajú, že to, čo je tam opísané, sa stane doslovne. Opäť, 

nič nie je ďalej od pravdy než taký predpoklad. Hoci sa niektoré udalosti na vašej 

planéte podobajú a budú podobať opisom z toho Zjavenia, nijako to nesúvisí s 

ničím, čo sa doslovne deje na vašej planéte. Udalosti na vašej planéte sú iba 

konkretizáciou následkov udalostí, ktoré sa odohrávajú inde, v inej modalite bytia a 

existencie.“ 

 „Celé Zjavenie Ježiša Krista v Svätej Biblii je písané v čistých symboloch a 

súvzťažnostiach. Ľudské slová sú použité na ukrytie pravého významu duchovných 

pomerov, ktoré sa nijako netýkajú žiadnej inej úrovne reality či pseudo-reality, s 

výnimkou dopadu a následkov duchovných záležitostí. Dobrým príkladom tejto 

situácie sú slová, použité v tom Zjavení. Vezmime si 13. verš 5. kapitoly Zjavenia 

Ježiša Krista:“ 

„ ,A každého tvora, ktorý je v nebi a na zemi a pod zemou, a v mori, a 

všetko v nich...‘.“  

„Slová ,nebo‘, ,zem‘, ,pod zemou‘, ,more‘ atď., sú často používané v rámci kontextu 

a obsahu toho Zjavenia.“ 

„Väčšina ľudí na vašej planéte berie tieto slová doslovne, mysliac na doslovné nebo, 

doslovnú zem, doslovné podzemie a doslovné more. Kedykoľvek sa spomenie slovo 

,zem‘, každý myslí na planétu Zem. Tieto slová však znamenajú niečo úplne iné.“ 

 „Napríklad slovo ,nebo‘ znamená vo všeobecnosti celý pozitívny stav Stvorenia a 

jeho obyvateľov, a zvlášť najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ. Slovo ,zem‘ znamená 

vo všeobecnosti celý intermediárny svet duchov a jeho obyvateľov, a zvlášť 

vnútornú myseľ alebo duševnosť. Nech je teraz zjavené, že v duchovnom svete sa 

vaša planéta nevolá ,Zem‘. Namiesto toho je známa pod názvom ,Planéta Nula‘. 

Dôvod tohto pomenovania tkvie vo fakte, že vaša planéta zaujíma podivnú pozíciu v 

rámci štruktúry Celistvosti Toho Všetkého. Je javiskom, na ktorom sa odvíja a 

odohráva univerzálny zápas dobra a zla, podnecovaný negatívnym stavom. Slovo 

,Nula‘ má v tejto konotácii dva významy:“ 

„1. V prírodnej ríši Celistvosti Toho Všetkého niet horšieho stavu než je 

vaša planéta Nula.“ 

„2. Len v duchovných podmienkach, ktoré súvzťažia s matematickou 

nulou, sa môžu plne manifestovať, spríkladniť a uskutočniť kompletné 

následky duchovného zápasu dobra a zla.“ 
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„Takže, matematicky povedané, planéta plus Jedna (+1) alebo nad Nulou (0) by bola 

úplne pozitívna. Nemohlo by jej byť prisvojené ani by sa tam nemohlo manifestovať 

nič z negatívneho stavu. Preto by tam nemohli vzniknúť žiadne boje takej povahy. 

Na druhej strane, planéta pod Nulou (0) alebo planéta mínus Jedna (–1) by bola 

čisto negatívnej a zlej prirodzenosti. Nemohlo by sa tam ujať a nikomu by nemohlo 

byť prisvojené nič z pozitívneho stavu dobra a pravdy. Ani boj dobra a zla by sa na 

tejto planéte nemohol odvíjať či odohrávať.“ 

„Podivnosť planéty Nula (0), vašej planéty, je ešte zjavnejšia, ak vezmete do úvahy 

dvanásť všeobecných duchovných úrovní bytia a existencie v každom jednotlivom 

časovom cykle. Nad Nulou (0) máte plus Jedna (+1) až plus Dvanásť (+12) a pod 

Nulou (0) máte mínus Jedna (–1) až mínus Dvanásť (–12). Plus Dvanásť (+12) 

znamená najvyššiu duchovnú úroveň, akú možno dosiahnuť v rámci každého 

časového cyklu a stupňa duchovného pokroku, zatiaľ čo mínus Dvanásť (–12) 

odráža najhoršie možné zlo a znesvätenie pravdy, aké sa môžu vyskytnúť v rámci 

jeho vlastného negatívneho časového cyklu a stupňa duchovného úpadku.“ 

„Je dôležité pochopiť, že každý časový cyklus a stupeň duchovného pokroku alebo 

úpadku má svojich vlastných dvanásť duchovných úrovní. Len čo sa dosiahne 

dvanásta úroveň v oboch smeroch (a deje sa to skutočne synchrónne a simultánne), 

časový cyklus a stupeň dospieva do svojho konca. V tomto bode nastáva nový 

časový cyklus a nový stupeň duchovného pokroku, začínajúc na svojom najnižšom 

duchovnom bode v pozitívnom stave, alebo na najnižšom bode zloby a znesvätenia 

pravdy v negatívnom stave. Treba však pochopiť, že každý taký časový cyklus a 

krok prekonáva vo všetkých ohľadoch všetky predchádzajúce časové cykly a kroky.“ 

„Takže dobrota a pravda pozitívneho stavu bude na jeho úrovni plus Jedna (+1) 

väčšia než na úrovni plus Dvanásť (+12) predchádzajúceho časového cyklu a kroku. 

To isté platí o negatívnom stave: Úroveň mínus Jedna (–1) bude omnoho horšia než 

mínus Dvanásť (–12) predošlého kroku. Pokiaľ ide o negatívny stav, v rámci jeho 

kontinua sa uplatňujú len kroky. Negatívny stav má dovolené byť aktívny len v 

jednom časovom cykle — terajšom.“ 

„Rozdiel medzi časovým cyklom a krokom znamená jednak univerzálne udalosti 

cyklov multivesmíru, a jednak každý jednotlivý krok individuálnych, lokálnych, 

planetárnych, galaktických alebo dimenzionálnych javov.“ 

„Z vyššie opísanej situácie je teda zrejmé, aká podivná môže byť pozícia 

akéhokoľvek stavu alebo miesta, ktoré zaujíma pozíciu Nula — tak ako vaša planéta 

— v rámci tohto negatívneho časového cyklu a kroku. Na planéte Nula sa môže 

prihodiť čokoľvek aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Je to planéta 

najkrajnejších volieb. Je to neutrálna zóna, kde sa môžu všetci a všetko miešať a 

prejavovať konkrétne a skúsenostne čokoľvek, čo chcú. Toto je tiež planéta, ktorá 

neustále učí každého v pozitívnom stave, čo si nevoliť. (Viac o planéte Nula 

neskôr.)“ 
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„Z vyššie uvedeného vyjadrenia je zrejmé, že slovo ,zem‘ v Zjavení Ježiša Krista 

nemá žiadnu priamu súvislosť s touto planétou.“ 

„Slová ,pod zemou‘ predstavujú vo všeobecnosti celý prírodný svet a jeho 

obyvateľov, a zvlášť vonkajšiu myseľ. Slová ,v mori‘ opisujú vo všeobecnosti celú 

Zónu Vymiestnenia a jej obyvateľov, a zvlášť z neznalosti vychádzajúce negatívne 

nevedomé procesy pseudo-mysle všetkých tvorov, polapených v negatívnom stave.“ 

 „Takže všetko, čo je uvedené v Zjavení Ježiša Krista v Svätej Biblii, sa týka len 

duchovných záležitostí vyššie spomenutých svetov a sentientných myslí. Vo 

všeobecnom zmysle sa to Zjavenie zaoberá postupným duchovným úpadkom, 

odohrávajúcim sa po odchode Ježiša Krista z vašej planéty; skazou a zradou 

takzvaných kresťanských náboženstiev a cirkví; konečným víťazstvom negatívneho 

stavu na planéte Nula a následnou úplnou deaktiváciou a odstránením negatívneho 

stavu z povrchu Stvorenia; vyľudnením Zóny Vymiestnenia; a ukončením tohto 

časového cyklu a kroku.“ 

 „Opis týchto udalostí je poskytnutý v čistej symbolike a duchovných 

súvzťažnostiach. Ani jedno slovo či bodka nevyjadruje žiadny doslovný význam. 

Toto je jeden z dôvodov, prečo sú možné toľké protichodné interpretácie toho 

Zjavenia a prečo neustále vznikajú a prečo žiadna z nich nemôže byť nikdy pravdivá 

― vychádzajú z jeho doslovného významu, ktorý vôbec žiadny význam nemá. 

Keďže to bolo, koniec koncov, Zjavenie Ježiša Krista, len Pán Ježiš Kristus môže 

náležite interpretovať to Zjavenie. Interpretácia akéhokoľvek človeka, alebo ducha, 

alebo anjela, alebo kohokoľvek iného je úplne márnym činom. Radí sa vám, aby ste 

všetky také interpretácie ignorovali. Prispievajú len k zahmlievaniu a zamotávaniu 

zložitosti jeho problematiky.“ 

 „Hlavné rozdiely medzi tým Zjavením a Novým Zjavením Pána Ježiša Krista 

možno definovať v nasledovných bodoch (kvôli jasnosti tejto rozpravy sa navrhuje, 

aby sa Zjavenie Ježiša Krista v Svätej Biblii volalo ,Staré Zjavenie‘, a to, čo sa 

zjavuje tu a v predošlých knihách tohto prenášateľa ,Nové Zjavenie‘):“ 

„1. Staré Zjavenie bolo na základe nutných potrieb duchovného stavu, existujúceho 

v tom čase, písané v čistých súvzťažnostiach a neobjasnenej symbolike. Vezmúc do 

úvahy, čo sa išlo diať po Prvom Príchode Ježiša Krista, bolo nutné skryť pravý 

význam zjavených právd do nejasnosti ľudskej reči, aby sa zabránilo negatívnemu 

stavu a jeho prisluhovačom správne pochopiť, čo bolo povedané. Tak nemohli 

narúšať proces skutkov Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista.“  

„Jednoducho povedané, hlavná starosť tu súvisela s bezpečnosťou pozitívneho 

stavu. Ak by skutky Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista boli známe vopred vo 

svojej úplnosti, sily negatívneho stavu by mohli prostredníctvom ich magických 

a pseudo-duchovných prostriedkov pozmeniť tie skutky a svoj vlastný osud. To by 

ich doviedlo k večnému zatrateniu a doslovnej večnej smrti. Mohli by tiež negatívne 

ovplyvniť obyvateľov pozitívneho stavu ― preto tie bezpečnostné opatrenia. Dnes 

je však duchovná situácia úplne iná. Nedávno došlo k obrovskému duchovnému 
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posunu a zmene v celom multivesmíre. Povahu toho posunu a tej zmeny nie je 

možné opísať ľudskými výrazmi, jazykom planéty Nula, pretože v jeho slovnej 

zásobe chýbajú akékoľvek slová, ktoré by mohli čo i len náznakom priblížiť, o čo tu 

vlastne ide. Stačí povedať, že ten posun a tie zmeny budú mať, a práve teraz aj majú, 

ohromné, ďalekosiahle dôsledky pre celé Stvorenie a Zónu Vymiestnenia.“ 

„Táto nová duchovná situácia si vyžaduje úplne iný prístup k záležitostiam, ktoré sú 

zjavované. Predovšetkým, už sa viac nevyžaduje nejasnosť a skrývanie starého štýlu 

v jazyku súvzťažností. Použijúc ľudské vyjadrenie, súčasné duchovné pomery si na 

všetkých stranách vyžadujú, aby boli všetky karty vyložené na stôl, lícom nahor, kde 

ich môže každý jasne vidieť. Všetko, čo treba zjaviť, má byť zjavené jednoduchými 

slovami, v ich pôvodnom, doslovnom význame. Terajšia doba a krok si vyžadujú, 

aby bolo Nové Zjavenie vyjadrené bežnými slovami, bez akýchkoľvek skrytých a 

nejasných významov symbolov a súvzťažností. Jasnosť a jednoduchosť sú kľúčové 

slová pre nasledujúci krok.“ 

„Počas prenosu tejto časti Nového Zjavenia sa toto pravidlo bude dodržiavať 

v maximálne miere. Treba si však pamätať, v akom svete a jeho stave sa tento 

prenos odohráva. Koniec koncov, terajšia planéta Nula je pod nadvládou a vplyvom 

negatívneho stavu. Preto, nech je Nové Zjavenie akokoľvek jednoducho a s 

akoukoľvek jasnosťou oznámené tomu, kto pôsobí ako prenášateľ, pri jeho 

postupnom vstupe do oblasti negatívneho stavu stráca niečo z pôvodnej jasnosti a z 

jednoduchosti svojho obsahu.“ 

„Musíte si pamätať, že v negatívnom stave je všetko nesmierne zamotané, 

prekrútené, skreslené a zmenené na mätúcu a obmedzujúcu multizložitosť, aby boli 

ľudia držaní v hlbokej temnote a nevedomosti. A hoci transmiter Nového Zjavenia 

je chránený pred skresleniami či nesprávnymi interpretáciami obsahu a ideí Nového 

Zjavenia, napriek tomu v jeho svete nemožno dosiahnuť Absolútnu jasnosť a 

jednoduchosť ideí Nového Zjavenia. S týmto na pamäti môžeme pokračovať v 

prenose.“ 

„2. Staré Zjavenie vo svojej symbolike a súvzťažnostiach predpovedalo budúci 

vývoj kroku, zahájeného Pánom Ježišom Kristom po Jeho/Jej Zmŕtvychvstaní. Táto 

predpoveď bola nutným prvkom, za účelom poskytnutia útechy všetkým členom 

pozitívneho stavu. Vediac, aké ukrutnosti a ohavnosti sa budú diať v ríši Zóny 

Vymiestnenia a v intermediárnom svete duchov, Pán Ježiš Kristus pripravil celý 

pozitívny stav na tieto udalosti, vysvetliac dôvody, prečo sa budú musieť odohrať.“  

„Ak by také zjavenie nebolo poskytnuté, celé Stvorenie, nemajúc znalosť týchto 

dôvodov, by upadlo do šoku, z ktorého by sa nedokázalo dostať. Podľahlo by 

negatívnemu stavu. V tom prípade by sa negatívny stav stal konečným, večným 

víťazom. Dokonca aj napriek takému varovaniu a príprave (členovia pravého 

pozitívneho stavu poznajú význam symboliky a súvzťažností a vedia si správne 

interpretovať Staré Zjavenie. To poznanie je u nich v bezpečí, a členovia 

negatívneho stavu, ktorí zaujímajú pozíciu mínus, ho nedokážu prečítať. Nič, čo sa 

deje v plusovej pozícii, nemôže nikdy preniknúť alebo byť pochopené v mínusovej 



KAPITOLA 1 

- 7 - 

pozícii. Avšak, udalosti mínusovej pozície sú jasne rozoznateľné a chápané v 

plusovej pozícii, hoci do nej nikdy nemôžu preniknúť) celý pozitívny stav sa dostal 

veľmi blízko k stavu toho šoku, ako to možno vidieť z toho, čo je povedané v 

kapitole 8, vo verši 1 Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii:“  

„Keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu.“ 

„Otvorenie siedmej pečate znamená zjavenie ohľadom pravej prirodzenosti 

negatívneho stavu, a predovšetkým, prečo bolo dovolené, aby došlo k jeho 

škodlivému uskutočneniu sa. Ticho v nebi vyjadruje totálny šok všetkých, ktorí sú v 

pozitívnom stave. To, že trvalo len asi polhodinu, znamená, že ten šok nie je 

smrteľný, ale trvá len dovtedy, kým sa nezistí, nepochopí a neakceptuje plný dopad 

nutnosti aktivácie negatívneho stavu a úplnej manifestácie jeho hnilobnej, ohyzdnej 

a zlej prirodzenosti. Keby im teda nebolo také zjavenie k dispozícii, nikdy by sa z 

toho šoku nemohli spamätať.“ 

„Na druhej strane, Nové Zjavenie sa zaoberá budúcnosťou len v zmysle dôsledkov a 

výsledkov aktivácie negatívneho stavu. Sú predvídané len ako možnosti, ktoré sa 

môžu, ale aj nemusia materializovať.“ 

„Nové Zjavenie teda nepredpovedá budúcnosť tak ako Staré Zjavenie. Ak by 

predpovedalo, bolo by z nutných bezpečnostných dôvodov písané v symbolike a 

súvzťažnostiach, ako bolo spomenuté vyššie. Nové Zjavenie sa však zaoberá 

prevažne súčasnými pomermi, vysvetľujúc duchovnú kvalitu kroku, v rámci ktorého 

všetky tieto udalosti súbežne prebiehajú. Formuluje nové duchovné idey, pripravené 

na okamžitú realizáciu v životoch tých, ktorí sa od počiatku času a priestoru rozhodli 

stať sa takými realizátormi. Nové Zjavenie objasňuje tiež udalosti, ktoré sa už 

odohrali, správne ich interpretujúc a zjavujúc ich správny význam a pôvod.“ 

„3. Prenášateľom Starého Zjavenia (to zahŕňa nielen Apoštola Jána, ale aj všetkých 

prorokov Starého Zákona) zvyčajne nebolo kvôli povahe toho Zjavenia dovolené 

chápať žiaden z vnútorných, skrytých významov toho, čo bolo prostredníctvom nich 

zjavované. Aplikovali to buď lokálne, externe, na jeden národ či národy planéty 

Nula, alebo jednoducho akceptovali fakt, že nechápu, čo bolo prostredníctvom nich 

oznamované. Toto opatrenie bolo dohodnuté z vyššie uvedených bezpečnostných 

dôvodov.“ 

„Na druhej strane, povaha Nového Zjavenia si vyžaduje, aby jeho prenášateľ plne 

chápal, čo sa oznamuje, aby to mohol sprístupniť všetkým záujemcom. Toto sa robí 

za účelom okamžitej realizácie všetkých novo zjavených právd v ich každodenných 

životoch.“ 

„Idey Starého Zjavenia, až na niektoré výnimky, nebolo kvôli ich futuristickej 

povahe možné aplikovať okamžite. Mali sa uskutočniť niekedy v budúcnosti, ak 

vôbec (v prípade, že by tí, ktorí boli varovaní, vykonali odlišné voľby).“  

„Idey Nového Zjavenia sú na to, aby boli spríkladnené a uskutočňované tak, ako 

prichádzajú a vtedy, kedy prichádzajú. Transmiter a nasledovníci Nového Zjavenia 
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sú teda v procese neustálej zmeny, odzrkadľujúc neustále aktualizovanie a novosť 

jeho ideí. Kľúčovými slovami pre éru Nového Zjavenia sú: pohyblivosť, pružnosť, 

adaptabilita, prispôsobivosť, premenlivosť, plynulosť, rozmanitosť a mnoho-

strannosť. Odzrkadľovanie zjavených Nových Právd v každodennom živote, za 

každých okolností, s ich plným pochopením a prijatím, a nie slepá viera, ako to bolo 

v prípade Starého Zjavenia ― toto je to, čo robí Nové Zjavenie tak zásadne iným.“ 

„4. Za čias Starého Zjavenia neboli kvôli povahe tej doby vyvinuté žiadne vhodné 

metodologické nástroje na overovanie a bezpečnostné kontroly ideí a ich zdroja. 

Všetko sa bralo ako dané podľa vonkajšej manifestácie toho. Všetko bolo možné 

overiť jedine podľa vonkajších udalostí: Ak sa nejaká predpoveď, daná nejakým 

prorokom, naplnila, bola považovaná za prichádzajúcu od Boha či Pána. Ak nie, 

prenášateľ bol považovaný za falošného proroka. V tej dobe nebolo dostupné žiadne 

vnútorné overenie prostredníctvom intuície alebo akýchkoľvek iných vnútorných 

duchovných prostriedkov.“ 

„Príčinu toho možno nájsť vo fakte, že v tom čase bola duchovnosť totálne 

externalizovaná a ritualizovaná. Preto sa všetkému, čo bolo povedané, muselo veriť 

slepo, bez kladenia akýchkoľvek opodstatnených otázok. Externalizáciu a 

ritualizáciu duchovných princípov, ku ktorej tiež došlo po Prvom Príchode, Pán 

Ježiš Kristus predvídal. Preto muselo dôjsť k uzatvoreniu vnútorného zmyslu Slova 

Božieho, ako sa to odzrkadľuje v inšpirovaných knihách Svätej Biblie. Toto 

uzatvorenie má formu súvzťažností, symboliky a spodobení, s cieľom vyhnúť sa 

možnému znesväteniu Slova Božieho a následnej duchovnej smrti ľudstva. V 

jednom momente však Pán Ježiš Kristus inicioval posun od vonkajšieho ponímania 

duchovných ideí a princípov k čoraz vnútornejšiemu. Tento posun je reprezentovaný 

Novým Zjavením. Kvôli tejto povahe Nového Zjavenia jednou z jeho hlavných 

funkcií je zaviesť spôsoby a prostriedky, ako sa dostať do vnútra, s cieľom objaviť 

pravý vnútorný význam duchovných princípov, z ktorých všetko pochádza.“ 

 „Tento krok si vyžadoval vyvinutie vhodných metodologických nástrojov a 

bezpečnostných previerok, ktoré prišli z vnútra, a spoliehanie sa na vlastnú jemnú 

vnútornú intuíciu pri posudzovaní, či zjavené pravdy prichádzajú od pravého Pána 

Ježiša Krista, alebo sú z negatívneho, podvodného zdroja. Éra slepej viery je teda 

neodvolateľne mŕtva. Odteraz je každý jednotlivec zodpovedný za zistenie, jeho/jej 

intuíciou, pravdivosti Nového Zjavenia z vnútra, a nie zvonka. Toto je jeden z 

najrozhodujúcejších princípov Nového Zjavenia.“ 

„5. Staré Zjavenie bolo písané z pozície separácie základných duchovných 

princípov. Vtedajšia duchovnosť, ako bolo uvedené vyššie, bola externalizovaná a 

ritualizovaná. V stave externalizácie a ritualizácie nemôže existovať žiadny 

zjednocujúci princíp. Povahou vonkajška a rituálov je separácia, nejednotnosť, 

rozkol, frakcionárstvo a rozštiepenie. Toto je negatívny stav. Z toho dôvodu je v 

Starom Zjavení použitý jazyk súvzťažností a symboliky, aby bol zachovaný 

nedotknutý zjednocujúci princíp vo vnútri, zatiaľ čo súčasne umožňuje tú separáciu 

vonku.“ 
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„Dobrým príkladom tejto separácie v doslovnom či vonkajšom význame Starého 

Zjavenia je spôsob, akým je vnímaná prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Vezmime si 

úplne prvý verš prvej kapitoly Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii. Oznamuje:“ 

„ ,Zjavenie Ježiša Krista, ktoré Mu dal Boh, aby 

ukázal Svojim služobníkom...‘ “ 

 „alebo kapitolu 2, verš 18, druhú časť toho verša,“ 

„ ,Toto hovorí Syn Boží...‘ “ 

 „alebo kapitolu 2, verš 27, poslednú časť verša,“ 

 „ ,tak ako som aj Ja dostal od Svojho Otca,‘ “ 

„a takto je to na mnohých iných miestach v Svätej Biblii. Doslovný význam týchto 

výrokov je veľmi prostý a zrejmý: Týka sa to dvoch rôznych osôb či entít. Jednou je 

Ježiš Kristus alebo Syn Boží, druhou je Boh alebo Otec. V Listoch apoštolov a na 

niektorých miestach Evanjelií v Novom zákone je pridaná tretia entita ― Duch 

Svätý. Máme tu teda príslovečnú kresťanskú Trojicu, ktorá rozdelila jednotu, 

jedinosť, harmóniu a zjednotenie Jediného Nedielneho Boha na tri jasne samostatné 

entity ― Jediný Boh ― no napriek tomu v troch osobách. Dokážete si predstaviť 

jedno telo s troma hlavami?“ 

„Smiešnosť, ohavnosť, zverstvo a nebezpečenstvo tejto separácie, pokiaľ ide 

o doslovný význam, už bolo zjavené prostredníctvom Emanuela Swedenborga. 

Predsa však naďalej zamoruje takzvané kresťanské náboženstvá so zúrivosťou 

kmeňov chrípkových vírusov, odolných voči akýmkoľvek známym liečebným 

prostriedkom. A ak sa nájde nový liek na ich liečbu, kmeň vírusu zmutuje do novej 

formy, aby sa zlúčil s podstatou nového lieku, činiac ho tak neužitočným 

a neúčinným, pokiaľ ide o jeho terapeutické vlastnosti. Chrípka a bežná nádcha sa 

tak či onak objavujú zas a znova, s ešte väčšími a nebezpečnejšími symptómami a 

smrteľnými komplikáciami.“ 

„Dôvodom, prečo bolo nevyhnutné hovoriť z pozície tejto separácie, bolo to, že v 

tom čase neexistovalo žiadne pravé duchovné poznanie faktu, že každý vzťah s 

Bohom či s Pánom Ježišom Kristom sa musí nadviazať z vnútra, vo svojej 

,Duchovnej Mysli‘, a nie zvonka. V tom čase sa predpokladalo, že pravé uctievanie 

či vzťah so svojím Bohom (uctievať znamená mať patričný vzťah) bolo možné 

uskutočniť len dodržiavaním určitých navonok predpísaných rituálov, ako to možno 

tak pekne vidieť z Mojžišových zákonov v Starom zákone a z Pavlových nariadení v 

Novom zákone. Z dôležitých duchovných dôvodov takzvaní kresťania pokojne 

prehliadli, čo o tomto povedal Ježiš Kristus v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 4, verš 

24:“ 

„ ,Boh je Duch, a tí, ktorí Ho uctievajú, musia Ho uctievať v duchu a 

pravde.‘ “ 
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„To, že ,Boh je Duch‘, znamená, že Boh je Najvnútornejší (predtým nazývaný 

,Najvyšší‘. Najvyšší je duchovnou súvzťažnosťou Najvnútornejšieho). Duch je 

Najvnútornejší. Uctievať Ho v duchu a pravde znamená uctievať Ho a nadväzovať s 

Ním vzťah z vnútra a vo vnútri. Také uctievanie či vzťah sú možné len z vnútra a vo 

vnútri každého jednotlivca, v jeho/jej Duchovnej Mysli. Duchovná Myseľ každého 

jednotlivca je jeho/jej Najvnútornejším, kde je prítomnosť Božia, z ktorej každý 

žije. Toto je skutočnosť. Toto je uctievanie v pravde, pretože všetko poznanie 

pravých duchovných princípov môže prísť len z vnútra ― z prítomnosti Božej v tom 

vnútri. Vo vnútri nie je možná žiadna separácia.“ 

„Žiadne pravé uctievanie Boha nie je možné zo žiadnej inej pozície než z pozície 

pravých duchovných princípov. Tieto princípy sú zakorenené v najvnútornejšom 

každého ― v Duchovnej Mysli. Takže, ak niekto nevchádza do toho vnútra, nemôže 

nikdy objaviť a poznať, čo je to vôbec pravá duchovnosť a vzťah s Bohom a 

uctievanie Boha. Vidí len separátne prvky duchovných princípov. Opäť, z pozície 

vonkajška nie je k dispozícii žiadny zjednocujúci princíp. V takej situácii je veľmi 

ľahké vziať jeden duchovný prvok a vyhlásiť ho za jediný, najdôležitejší, alebo za 

jediný, ktorý niečo znamená. Taká separácia dala vznik ohavnosti mnohých 

náboženských siekt, kultov, pseudo-duchovných smerov, jasnovidcov, falošných 

prorokov, kontaktérov, médií atď.“ 

„V dôsledku tejto separácie sa súd nad zradou kresťanstva môže konať len z pozície 

tejto znesväcujúcej separácie. Je to teda Syn Boží, kto je videný v doslovnom 

význame Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii ako ten, kto súdi všetky prvky tej 

separácie.“ 

„Duchovný princíp tohto súdu je úplne jasný: Každý, kto separuje, prekrúca, 

skresľuje, falšuje a komolí pravé zjednotené duchovné princípy, privádza na seba 

súd tej separácie. S týmito nepriaznivými stavmi a procesmi je neoddeliteľne 

spojený ich súd seba samých a ich sebazničenie. Súd Božieho Syna je počas toho 

(ako je zjavené v Starom Zjavení) vykonávaný samotnou Jeho prítomnosťou. „Syn 

Boží“ znamená Božskú Pravdu Pána Ježiša Krista. Samotná prítomnosť tej Božskej 

Pravdy ničí všetky pseudo-duchovné princípy negatívneho stavu a jeho snahy o 

separáciu.“ 

„Takže vždy, keď nejaký prvok tej separácie naplní svoju mieru, čiže mieru svojej 

zloby a falšovania, je podrobený súdu. Súd nastáva jednoduchým ožiarením toho 

prvku svetlom Božskej Pravdy Pána Ježiša Krista. V okamihu takého ožiarenia sa 

ten prvok rozpadne. Zo strany Pána Ježiša Krista nedochádza v tom procese 

k žiadnym iným, násilným akciám, ako by chcel každého mylne presvedčiť doslovný 

význam Starého Zjavenia. Jednoducho povedané, obrátením Svojej okamžitej 

pozornosti na ten prvok ho Pán Ježiš Kristus natrvalo rozptýli.“ 

„Nové Zjavenie je naproti tomu založené na vnútorných princípoch duchovného 

života. Ak jedinec odvodzuje a chodí po všetko do ,Najvnútornejšieho‘ ― ducha ― 

nič nepotrebuje zahaľovať do súvzťažností a symboliky. Všetko je tam odhalené. 

Samotná prirodzenosť toho Najvnútornejšieho — Duchovnej Mysle — je 
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zjednotenie, jednota, harmónia a integrácia. Tam nie je mysliteľná žiadna separácia. 

Doslovný význam negatívneho stavu nemá v tom stave nijaké miesto. Preto vníma 

Pána Ježiša Krista ako Jediného Boha Nedielneho, pravého ,Najvyššieho‘ a 

,Najvnútornejšieho‘, ktorý je všetko vo všetkom (o pravej prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista bude zjavené viac v nasledujúcej kapitole).“ 

„Nové Zjavenie teda hovorí z pozície tej neoddeliteľnej jednoty. Z toho dôvodu nie 

je už viac dovolené používať také slová ako Otec, Syn, Duch Svätý, Syn Boží, Syn 

Človeka, Ježiš, Najvyšší, Kristus, Alah, Budha, Krišna či akékoľvek iné 

pomenovanie. Použitie týchto mien alebo pojmov vyčerpalo svoju užitočnosť a 

nemá už viac žiaden pravý duchovný význam. Neustále strnulé lipnutie na používaní 

týchto pojmov, súc nimi priťahovaný aj po spoznaní všetkých týchto faktov, 

zjavených v Novom Zjavení, bude odteraz dotyčného držať v otroctve negatívneho 

stavu. Bude to znamením, že je ešte stále v negatívnom stave.“ 

„Toto vyhlásenie možno použiť ako jeden z prostriedkov bezpečnostných previerok 

tých, ktorí sa prihovárajú pod týmito či akýmikoľvek menami. Možno si byť istý, že 

neprichádzajú od Pána Ježiša Krista.“ 

„6. Vo svojom vnútornom zmysle obsahuje Staré Zjavenie viacnásobný význam 

duchovnej reality. Zvyčajne obsahuje opis rozličných stavov a procesov, ktoré sa 

odohrali, odohrávajú a budú odohrávať počas celého časového cyklu. Toto je jeden 

z dôvodov, prečo je správna a aktuálna interpretácia jeho obsahu taká ťažká, ak nie 

nemožná. Rozličné duchovné stavy a procesy v rámci tohto časového cyklu aktivujú 

úplne iný význam jeho obsahu a toho, aký by mal byť jeho praktický úžitok.“ 

„Takže, ako bolo predtým uvedené v knihe Hlavné idey Nového Zjavenia, to, čo 

bolo včera vhodnou a správnou interpretáciou, dnes nemusí byť; a to, čo je vhodné a 

správne dnes, nemusí byť zajtra. Toto je ďalší dôležitý dôvod, prečo bolo Staré 

Zjavenie písané v jazyku súvzťažností a symboliky. Len tento typ jazyka tak môže 

vyjadriť nekonečne početné významy.“ 

„Pokiaľ je a existuje tento časový cyklus, Staré Zjavenie bude mať naďalej význam, 

pokiaľ bude chápané z pohľadu jeho vnútorného, duchovného zmyslu a aplikované z 

pozície jeho mnohopočetných významov.“ 

„Avšak, odvodzovanie akejkoľvek duchovnej doktríny z jeho doslovného významu, 

ako to bolo doteraz, nie je už viac udržateľné. Ten význam bol nahradený zásadami 

terajšieho ,Nového Zjavenia‘. Každý, kto v tom pokračuje, ohrozuje svoj duchovný 

život a sám/sama sa odsudzuje do Pekiel. Odteraz má každý pravý duchovný smer 

vychádzať z princípov Nového Zjavenia a z vnútorného, duchovného významu 

Starého Zjavenia, zaznamenaného v inšpirovaných knihách Svätej Biblie. Povaha 

práve zavedenej novej duchovnej epochy v rámci tohto časového cyklu si vyžaduje, 

aby bolo toto pravidlo aplikované univerzálne a multiverzálne.“ 

„Toto vyhlásenie poukazuje na povahu Nového Zjavenia v porovnaní so Starým. 

Princípy Nového Zjavenia sú plne aplikovateľné na všetkých úrovniach duchovného 

uvedomenia, vrátane ich doslovného významu. Jeho obsah je vždy aktuálny, 
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synchrónny a simultánny so všetkým, čo sa deje v celom multivesmíre tu a teraz. 

Neobsahuje početné významy, špecifické pre každý jednotlivý duchovný krok 

v rámci tohto časového cyklu.“ 

„Táto nová časť Nového Zjavenia je rovnaká pre všetky kroky. Nemôžu jej byť 

prisudzované žiadne rozmanité interpretácie, pretože je v stave a zo stavu 

,Najvnútornejšieho‘. V tom stave jestvuje iba jeden spôsob a jedna interpretácia. 

Rozmanité spôsoby a početné interpretácie sa objavujú iba vtedy, ak dochádza k 

oddeleniu a separácii od ,Najvnútornejšieho‘. Jedným z hlavných účelov Nového 

Zjavenia je ale uviesť tento fakt do pozornosti tých, ktorí sú ochotní počúvať 

a dávať pozor. Pre mnohých ľudí na vašej planéte bude uvedomenie si skutočnosti, 

že niet žiadnej inej cesty, zdrvujúcim faktom. Pre mnohých bude veľmi ťažké, ak nie 

nemožné akceptovať tento fakt.“ 

„Ak ste zvyknutí brať do úvahy mnohé možné cesty vedúce k tomu istému cieľu, 

ako to učia ľudí na vašej planéte od kolísky až po hrob, nebude vôbec ľahké zmeniť 

tento strnulý názor. No odteraz jestvuje jediná cesta, ktorá je načrtnutá v pravidlách 

Nového Zjavenia a vo vnútornom, duchovnom zmysle Starého Zjavenia. V tejto 

konotácii Nové Zjavenie odteraz kvôli samotnej svojej povahe nahrádza všetky 

ostatné zjavenia, ktoré boli poskytnuté do tohto okamihu. Žiadny iný zdroj nie je 

viac prijateľný. Ktokoľvek má uši, aby toto počul, nech počúva.“ 

„7. Staré Zjavenie sa kvôli povahe duchovného stavu v čase svojho prenosu vo 

svojom doslovnom význame zaoberalo predovšetkým varovaním, súdom a 

odsúdením všetkých tých, ktorí odmietli bezvýhradne uveriť duchovnej realite 

pozitívneho stavu. Je teda jazerom ohňa a síry, bezodnou priepasťou biedy a 

utrpenia, násilia a ničenia, rán, katastrof a pustošení. Ako vidíte, jeho doslovný 

význam má veľmi negatívnu konotáciu. Pozostáva zo strachu, úzkosti a obáv.“ 

„Všimnite si, prosím, ako hovorí zväčša skôr o strachu z Boha než o Láske k Bohu. 

Doslovný význam slova ,strach‘ má len negatívnu konotáciu. A hoci jedno z dvoch 

hlavných Prikázaní prikazuje milovať svojho Boha, to prikázanie sa neopakuje príliš 

často. Namiesto toho je nahradené slovami ,bojte sa Boha a velebte Boha‘, atď. 

Doslovná konotácia týchto slov je jasná ― chvejte sa a traste sa pred hnevom a 

žiarlivosťou Božou atď. Čo sa tu stalo s pozitívnou konotáciou lásky a dobroty?“ 

„Problémom je, že Staré Zjavenie sa prihováralo predovšetkým negatívnym ľuďom. 

Prirodzenosť negatívnych ľudí je taká, že opovrhujú všetkým pozitívnym. Preto, ak s 

nimi budete hovoriť v pozitívnej konotácii, buď sa vám otočia chrbtom, alebo vás 

vysmejú, alebo úmyselne prekrútia význam povedaného, alebo to vôbec nepochopia. 

Jediná reč, ktorú negatívni ľudia môžu pochopiť a uvedomiť si za ich súčasného 

duchovného stavu, je reč negatívna. Z toho dôvodu bolo kvôli spáse nutné 

formulovať doslovný význam Starého Zjavenia v negatívnych výrazoch a pojmoch, 

aby ho ľudia počuli, rozumeli mu a boli súdení podľa neho, ak požiadajú o 

konverziu do pozitívneho stavu.“ 
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„Na druhej strane, Nové Zjavenie opisuje plne prirodzenosť negatívneho stavu, jeho 

pôvod, výsledok a dôvod jeho bytia a existencie, bez akýchkoľvek aspektov jeho 

súdu. Oslovuje v prvom rade pozitívnych ľudí, pozitívny stav, poskytujúc im 

nahliadnutie a pochopenie, čo je to negatívny stav. Mnoho ľudí v pozitívnom stave 

vedelo doteraz málo o pravej prirodzenosti negatívneho stavu, aký bol jeho pôvod, 

prečo bol dovolený a aký bude jeho výsledok. Z toho dôvodu Pán Ježiš Kristus 

poskytuje toto Nové Zjavenie, aby napravil túto situáciu.“ 

„Všimnite si tiež, že na vašej planéte je rozšírené čítanie a prijímanie Starého 

Zjavenia (aj keď len v jeho doslovnom zmysle), z dôvodu, že oslovuje hlavne 

negatívnych ľudí, ich vlastným negatívnym, doslovným jazykom. Na druhej strane, 

takmer na prstoch vašich rúk a nôh môžete spočítať, koľko ľudí na vašej planéte 

číta, chápe a prijíma Nové Zjavenie ― zatiaľ. Môžete si byť istí, že táto situácia 

bude nejaký čas pretrvávať a len pár vybraných jednotlivcov bude dychtiť po jeho 

študovaní a aplikovaní, z dôvodu, že Nové Zjavenie hovorí pozitívnym ľuďom 

z celého Stvorenia o negatívnom stave a o nových duchovných princípoch, ktoré sa 

realizujú v každom jednotlivom kroku ich duchovného pokroku.“ 

„Nové Zjavenie je preto vo zvyšku Stvorenia prijímané s úžasnou dychtivosťou. 

V negatívnom stave a na planéte Nula bude buď totálne ignorované, akoby 

neexistovalo, alebo bude zlomyseľne napádané a odsudzované ako zavádzajúce, 

prichádzajúce od negatívnych duchov, a jeho prenášateľ bude považovaný za 

duševne chorého, halucinujúceho, koho zavádza samotný diabol a Satan, ktorý ho 

kŕmi všetkými týmito šialenými myšlienkami.“ 

„8. Doslovné idey Starého Zjavenia sú prezentované ako presvedčivá nutnosť. Teda, 

že ak neuveríte a neprijmete, čo vyjadrujú a neurobíte, čo je vám povedané, budete 

zavrhnutí a naveky zatratení. Všetci horliví kazatelia na vašej planéte s obľubou 

zdôrazňujú slová ,naveky zatratení‘. V tejto veci je tu málo na výber. Tu je opäť 

použitý negatívny doslovný význam vonkajška. Ten význam odzrkadľuje pravú 

prirodzenosť negatívneho stavu: Niet inej voľby, než byť negatívny. Rovnakým 

spôsobom vníma negatívny stav pozitívny stav. Je presvedčený, že ľudia 

v pozitívnom stave nemajú žiadnu inú voľbu, než byť pozitívni.“ 

„Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti Nového Zjavenia (Hlavné idey Nového 

Zjavenia), byť pozitívny z nutnosti, a nie na základe slobodnej voľby, znamená byť 

v negatívnom stave. Tu nie je žiadny rozdiel. V časoch Starého Zjavenia bola 

duchovná situácia taká, a aj bolo predvídané, že bude taká až do Nového Zjavenia, 

že sloboda voľby bola obmedzená na slepú vieru, bezvýhradne veriac všetkému, 

vonkajšími prostriedkami, prostredníctvom presvedčivých zázrakov a Božích 

prikázaní. Tú situáciu plne odráža doslovný spôsob vyjadrovania sa Starého 

Zjavenia. Takže, ako bolo spomenuté vyššie, konvertovanie z negatívneho stavu do 

pozitívneho stavu je určované viac strachom z večného zatratenia než pravou láskou 

k pravde a k prirodzenosti pozitívneho stavu a k samotným princípom.“  

„Nové Zjavenie je poskytované aktuálnym spôsobom, kedy každý, kto chce, môže 

skutočne vedieť, že nič nie je z nevyhnutnosti, ale len vďaka slobodnej voľbe. Jazyk 
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Nového Zjavenia odzrkadľuje tento princíp vo všetkých svojich výrokoch, vždy 

uznávajúc právo ľudí prijať, alebo odmietnuť čokoľvek, čo chcú. Zdôrazňuje však, 

že každá voľba plodí svoje nevyhnutné následky, ktorými je potvrdzovaná.“ 

„Jediný spôsob, ako možno byť skutočne súčasťou pozitívneho stavu, je osvojenie si 

bezpodmienečnej, hlbokej lásky k pravde a k prirodzenosti pozitívneho stavu.“ 

„Nové Zjavenie poskytuje opis tejto prirodzenosti, porovnávajúc ju s 

prirodzenosťou negatívneho stavu, aby každý jasne a jednoducho vedel, čo si volí. 

Nejasnosť, neistota a protirečenia negatívneho doslovného významu Starého 

Zjavenia nemajú túto jasnosť a jednoduchosť. Koniec koncov, prihovára sa z pozície 

negatívneho stavu, kde nie je žiadna jasnosť ani jednoduchosť.“ 

„9. Ako bolo uvedené na začiatku tejto kapitoly, Staré Zjavenie sa, prostredníctvom 

jazyka symboliky a súvzťažností, zaoberá hlavne postupným duchovným úpadkom a 

prekrúteniami Božskej Pravdy, zjavenej Pánom Ježišom Kristom počas Jeho/Jej 

inkarnácie na vašej planéte, a zradou a skazou kresťanských náboženstiev a cirkví na 

vašej planéte, a zvlášť v intermediárnom svete duchov. Zaoberá sa tiež všetkými 

dôsledkami takej skazy pre duchovný stav všetkých zainteresovaných a 

zaangažovaných. Keďže sa v prvom rade zaoberá negatívnymi záležitosťami, znie 

negatívne a finalisticky, budiac dojem, že ak už raz vykonáte voľbu ktorýmkoľvek 

smerom ― pozitívnym či negatívnym ― budete navždy, naveky uväznení v tej 

voľbe. Nikdy nebudete mať príležitosť zmeniť ten stav alebo sa z neho dostať.“ 

„Opäť, toto ponímanie negatívneho doslovného významu Starého Zjavenia v Svätej 

Biblii je obľúbenou témou mnohých kázní, ozývajúcich sa z kostolných kazateľníc.“ 

„Ako vidíte, negatívny stav rád stavia ľudí do finalistickej situácie, z ktorej sa nikdy 

nemožno dostať. Kazatelia si myslia, že len pod hrozbou večného, nezmeniteľného 

stavu možno ľuďom zabrániť, aby si zvolili negatívny stav. Týmto postojom 

kazatelia porušujú základný duchovný zákon, ktorý hovorí, že nikomu nemožno nič 

prisvojiť s použitím hrozby, nátlaku a vnútenia. Ak sa aj v dôsledku tej hrozby 

zmenia, tá zmena má len vonkajšiu povahu. Vnútorne sa nezmení nič.“ 

„Táto situácia vysvetľuje, prečo bolo Staré Zjavenie tak často sprevádzané 

všemožnými znameniami a zázrakmi. Duchovnosť života bola v tom čase 

zredukovaná na dodržiavanie vonkajších rituálov. Všetko bolo tejto vonkajšej 

povahy. Neexistovalo žiadne vnútorné potvrdzovanie. Duchovný zákon si však 

vyžaduje, aby existovala nejaká forma potvrdzovania.“ 

„Za duchovných podmienok externalizácie a ritualizácie bolo platnosť akýchkoľvek 

duchovných princípov možné potvrdzovať len prostredníctvom navonok 

vykonávaných veľkých znamení a zázrakov. Nové Zjavenie zavrhuje tento prístup. 

Je založené na vnútornom alebo internom potvrdzovaní vnímania, zistenia a prijatia 

pravdy kvôli jej skutočnému obsahu, a nie kvôli nejakým zázrakom.“ 

„Okrem toho, Nové Zjavenie zdôrazňuje večnú slobodu voľby a schopnosť voliť si. 

Jediná vec, ktorú nemožno naveky zmeniť, je sloboda voľby zmeniť sa 
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z akéhokoľvek stavu a situácie. Jedinec môže byť navždy uväznený v jednom 

položení či stave len zo svojej vlastnej slobodnej voľby, inak nie. Toto je jeden 

z najzákladnejších princípov Nového Zjavenia, ktorý ho činí tak odlišným od 

všetkých ostatných zjavení, vrátane Starého Zjavenia.“ 

„Ten/tá, kto má uši, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto kapitole.“ 
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DRUHÁ KAPITOLA 
 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 
  

  

24. januára 1988 o 9.10 v nedeľu ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Najdôležitejšou súcou a existujúcou duchovnou záležitosťou je správne chápanie a 

prijatie pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Od správneho chápania a prijatia 

tohto pojmu závisí život celého Stvorenia a všetkých jeho obyvateľov.“ 

„Okolo tejto záležitosti je ohromne veľa zmätku. Možno ju zhrnúť do nasledujúcich 

otázok:“ 

„1. Je Pán Ježiš Kristus pravý a jediný Boh, Jeden Nedielny, Najvyšší, 

ktorý obsahuje všetky ostatné známe mená, ktorými Ho/Ju nazývajú ľudia 

po celom Stvorení?“ 

„2. Je Pán Ježiš Kristus len vonkajšia forma, ktorú využíva Pán Boh, 

Najvyšší, na Svoje zhmotnenie sa pred Svojím Stvorením? Sú Pán Ježiš 

Kristus a Pán, Najvyšší, jasne rôzne Entity?“ 

„3. Je Pán Ježiš Kristus jednorodený Syn Boží, ktorého stvoril priamo Boh, 

Najvyšší, za špecifickým účelom — stať sa Spasiteľom Stvorenia 

z negatívneho stavu ziel a lží, a ktorému bolo priznané Božstvo alebo 

Božskosť na základe faktu, že bol jediný Syn Boží?“ 

„4. Je Pán Ježiš Kristus len jeden z mnohých synov Božích, ktorý bol 

zvláštnym poslom či Avatarom Boha, Najvyššieho, aby vniesol do 

ľudských myslí pravú realitu duchovných princípov?“ 

„5. Je Pán Ježiš Kristus len historická postava, ktorá sa svojho času 

objavila na planéte Nula a bola osvietená pravými duchovnými princípmi, 

stanúc sa Kristovým vedomím, nútená zdieľať ich so zvyškom Jeho 

komunity?“ 

„6. Je Pán Ježiš Kristus mocný duch, ktorý Sa dokázal zhmotniť na vašej 

planéte v tele Ježiša bez toho, aby skutočne podstúpil fyzický pôrod?“ 

„7. Je Pán Ježiš Kristus vymyslená postava, ktorá v skutočnosti nikdy 

neexistovala, ale namiesto toho bola vykonštruovaná niekoľkými zúfalými 

Židmi, ktorí potrebovali nejaký mýtus alebo legendu, aby dokázali zvyšku 

svojho národa, že majú pravdu?“ 

„Prvé tri otázky majú nesmierny duchovný význam a týkajú sa priamo problematiky 

Nového Zjavenia. Posledné štyri otázky boli vykonštruované v Peklách, aby do 

ľudských myslí vniesli všemožné pochybnosti o pravej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, a tak ich udržiavali v otroctve negatívneho stavu. Peklá vedia príliš dobre, že 



KAPITOLA 2 

- 17 - 

 

pozícia a umiestnenie každého v Stvorení závisí od správneho chápania a prijatia 

pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Čím viac ľudí pochybuje alebo vyslovene 

odmieta predstavu o pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, tým viac ľudí si volí 

cestu do Pekla a tým viac silnie negatívny stav.“ 

„Aby boli ľudia držaní v ešte väčšej temnote, zmätku a lži ohľadne tejto záležitosti, 

v posledných rokoch ste na vašej planéte svedkami početných prenosov z 

duchovného sveta skrz takzvaných kontaktérov, ktorí tvrdia, že sú ,Kristus‘, alebo 

,Ježiš‘, alebo ,Pán‘, alebo ,Boh‘, alebo ,Set‘, alebo ,Archanjel Michael‘, alebo 

,Archanjel Gabriel‘, alebo ktorí vystupujú pod mnohými inými starobylými i menej 

starobylými menami tak západnej, ako aj východnej kultúry. Všetci ďalej 

rozvádzajú prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Spresnenia, ktoré ponúkajú, sú v duchu 

posledných štyroch otázok a čiastočne, v niektorých prípadoch, v duchu tretej 

otázky. Všetci tvrdia a dosvedčujú, že hovoria pravdu a že prichádzajú od Boha 

alebo že sú Boh.“ 

„Pravý Pán Ježiš Kristus týmto zjavuje a prehlasuje, že všetky tieto posolstvá 

prichádzajú z negatívneho stavu. Hlásajú lži a skreslenia v mene Pána Ježiša Krista 

alebo v akomkoľvek inom použitom mene. Pán Ježiš Kristus ich neposlal a všetci sú 

to samozvaní falošní proroci. Používajú mnohé prvky skutočných duchovných 

právd, ukradnutých z Nového Zjavenia, prikrášlených početnými lžami, s cieľom 

držať ľudí v duchovnej temnote, slepote a otroctve negatívneho stavu, a najmä čo 

najďalej od správneho chápania a prijatia pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Tu musíte pochopiť, že taktiky a metódy negatívneho stavu sa od základu zmenili. 

Pre agentov negatívneho stavu nie je viac populárne prichádzať k ľuďom s ohavnou, 

výhražnou, zlou a krutou tvárou. Takú tvár by nikto neakceptoval. A hoci jestvuje 

mnoho démonov, ktorí sa inkarnujú na vašu planétu s takou tvárou, v súčasnosti je 

hlavným trendom pripadať ľuďom milo, vyhranene, príťažlivo, dokonca mať krásnu 

tvár, vyjadrujúc maximálnu láskavosť, so slovami a skutkami lásky a múdrosti. 

Týmto spôsobom sú veľmi presvedčiví, čo im uľahčuje, aby ich prijímali ako 

prichádzajúcich z pozitívneho stavu.“ 

„Pán Ježiš Kristus dovolil súčasné prefíkané a podvodné taktiky negatívneho stavu z 

dvoch dôvodov:“ 

„1. Plne prejaviť pravú prirodzenosť negatívneho stavu ako príklad a 

poučenie pre celé Stvorenie o tom, čo nevoliť;“ 

„2. Preveriť a odlíšiť agentov a nasledovníkov pozitívneho stavu od 

agentov a otrokov negatívneho stavu.“ 

„Týmto ste teda varovaní, aby ste nepočúvali alebo nenasledovali nikoho z nich a 

nezúčastňovali sa na žiadnej z ich aktivít, bohoslužieb, stretnutí, seminárov alebo 

čohokoľvek, čo majú, pretože sú mimoriadne jedovaté, schopné ohroziť vaše 

duchovné blaho a zastrieť a zatemniť hlas vašej duchovnej intuície.“ 
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„Aby jedinec získal správne chápanie pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, musí 

zvážiť prvé tri otázky:“ 

„1. Je Pán Ježiš Kristus pravý Boh, a žiadneho iného Boha niet?“ 

„2. Je Pán Ježiš Kristus Entita použitá Najvyšším, Bohom, na Jeho/Jej 

zhmotňovanie sa ľuďom?“ 

„3. Je Pán Ježiš Kristus jednorodený Syn Boží, majúci Svoju vlastnú 

Božskosť, no predsa len oddelený od pravého Najvyššieho?“ 

„Ostatné štyri otázky nemajú žiadny význam a platnosť. Sú úplne lživé. Aby sme na 

tieto otázky náležite odpovedali, musíme sa vrátiť späť do čias fyzického narodenia 

Ježiša Krista na vašej planéte.“ 

„V knihe Základy ľudskej duchovnosti, prvej časti Nového Zjavenia po 

Swedenborgovi, je na stranách 108 – 109 (slovenského prekladu – pozn. prekl.) 

naznačené, že v procese fyzického narodenia Ježiša Krista boli na prípravu 

fyzického tela Ježiša Krista použité dva prvky ― jeden z Márie a druhý z Jozefa.“ 

„Na základe tohto tvrdenia niektorí nemúdri ľudia, ktorí čítali tú knihu, mylne 

usúdili, že jej prenášateľ popiera nepoškvrnené počatie pri narodení Pána Ježiša 

Krista, teda že medzi Jozefom a Máriou došlo k fyzickému pohlavnému styku a že 

Boh, Najvyšší, použil to telo a vložil doň Svoju Duševnosť, učiniac ho tým 

procesom božským.“ 

„Žiadne také bláznivé tvrdenia v tej knihe nie sú. No duchovná situácia v čase 

písania tej knihy bola taká, že nedovoľovala plné odhalenie tajomného procesu 

fyzického narodenia Pána Ježiša Krista. Teraz je však vhodný čas pre toto ,Nové 

Zjavenie‘. A hoci samotný ten proces je veľmi ťažké, ak nie nemožné opísať 

ľudskými slovami, napriek tomu je možné vrhnúť trochu svetla na túto 

najdôležitejšiu udalosť v dejinách Stvorenia.“ 

„Proces fyzického narodenia Pána Ježiša Krista sa uskutočnil podľa princípu 

kríženia. Tento princíp hovorí, že ak sa zlúčia dva alebo viaceré úplne odlišné 

prvky, dajú zrod celkom inému prvku, aký doteraz nebol a neexistoval. V prípade 

fyzického narodenia Pána Ježiša Krista boli použité tri prvky. Jeden z Boha, 

Najvyššieho, jeden z Márie a jeden z Jozefa.“ 

„Než budeme pokračovať, treba pochopiť, že Stvorenie každej životnej formy si 

vyžaduje tri počiatočné stavebné bloky: jeden ženský, jeden mužský a jeden 

zjednocujúci katalyzátor. Chýbanie ktoréhokoľvek z nich končí spontánnym 

potratom alebo mŕtvym narodením. Na vašej planéte, planéte Nula, je zjednocujúci 

katalyzátor vždy duchovnej povahy (buď pravý, v prípade narodenia pozitívnej 

entity, alebo ukradnutý a skreslený, v prípade narodenia negatívnej entity). Ženský a 

mužský princíp má vždy environmentálnu povahu, špecifickú pre životné prostredie 

vašej planéty.“ 
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„Z duchovného prvku je vytvorená duchovná alebo najvnútornejšia myseľ každej 

entity; zo ženského prvku je vytvorená vnútorná myseľ alebo duševnosť, alebo duša 

tej entity; a z mužského prvku je vytvorená vonkajšia alebo vedomá myseľ. Fyzické 

telo je vytvorené z kombinácie všetkých troch a z prvkov fyzického prostredia; 

alebo inými slovami, duchovný prvok tvorí ducha každej entity; ženský prvok je 

jeho dušou; a mužský prvok je jeho formou prejavu, vnímania a správania.“ 

„Duchovný prvok je zvyčajne výsledkom duchovného zrodu idey, pochádzajúcej 

buď z pozitívneho stavu, alebo z negatívneho stavu. Následne je táto idea súčasne 

poskytnutá dvom manželom alebo milencom na vašej planéte, výsledkom čoho je 

fyzické narodenie novej ľudskej bytosti. Avšak, v prípade Pána Ježiša Krista bola 

situácia jedinečne iná. Po prvé, medzi Jozefom a Máriou nedošlo k žiadnemu 

pohlavnému styku. Doslovný význam Svätej Biblie je správny, pokiaľ ide o 

predpoklad, že Mária bola v čase tohto počatia panna. Po druhé, kým Jozef spal, 

Najvyšší vybral z Jozefa najvhodnejší prvok a zlúčil ho s najvhodnejším prvkom, 

vybratým z Márie.“ 

„V tomto konkrétnom prípade však nebola na oživenie výsledku tejto fúzie použitá 

duchovná idea-katalyzátor, ako je to v prípade vývoja ľudského plodu. Ako ste si 

vedomí, duchovná idea-katalyzátor je potrebná na privedenie jedinečného života do 

toho plodu, pretože akýkoľvek život vôbec pochádza z duchovného stavu. Žiaden 

život nie je možný bez duchovnej idey, fungujúcej ako katalyzátor spôsobujúci 

oživenie novonarodenej ľudskej bytosti. Žiadny iný zdroj života nikdy neexistoval, 

neexistuje ani existovať nebude.“ 

„V prípade Pána Ježiša Krista bol do tej situácie vnesený úplne nový prvok a 

použitý na fúziu s predtým zlúčenými prvkami, ktoré pochádzali z Márie a Jozefa. 

Najvyšší, Boh, vybral zo Seba, zo Svojej Absolútnej Vonkajšej Mysle veľmi 

špecifický a najvhodnejší prvok a zlúčil ho s prvkami Márie a Jozefa. Toto je proces 

kríženia. Ako výsledok tohto procesu vznikla a začala existovať úplne nová životná 

forma, ktorá nebola ešte nikdy predtým vytvorená a nebude už nikdy, naveky opäť 

vytvorená.“ 

„Kvôli použitiu Absolútneho Božského Prvku, ktorý bol dodaný a zlúčený s 

prvkami pochádzajúcimi z Márie a Jozefa, bol kríženec, ktorý bol vytvorený takou 

fúziou a kombináciou, nazvaný Syn Boží. Toto je dôvod, prečo Archanjel Gabriel 

povedal Márii:“ 

„ ,Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; Preto aj To 

Sväté, čo sa narodí, bude sa volať Syn Boží‘ (Evanjelium podľa 

Lukáša, 1:35).“ 

„Veľkým, nevysvetliteľným tajomstvom je tu proces oddelenia jedného 

Absolútneho Božského Prvku z Boha, Najvyššieho, z celistvosti Jeho/Jej 

Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie a jeho skríženie so smrteľnými, 

relatívnymi prvkami dvoch ľudských bytostí, tiel, ktorých model bol pôvodne 

vyfabrikovaný takzvanými pseudo-tvorcami (pojem „pseudo-tvorcovia“ bol 
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vysvetlený v predošlých knihách Nového Zjavenia od tohto prenášateľa a bude ešte 

neskôr rozvedený počas transmisie tejto časti Nového Zjavenia).“ 

„Ako bolo spomenuté vyššie, toto sa nikdy predtým neurobilo a už nikdy sa to 

znovu neurobí. Z toho dôvodu bolo narodenie Pána Ježiša Krista jedinečnou, 

jednorazovou udalosťou a žiadny Avatar, ľudská bytosť, žiadna sentientná entita, 

žiadny prorok, žiadny posol Boží, ani nič a nikto sa nikdy nezrodil ani sa nikdy viac 

nezrodí takým procesom. Takže, nároky na Božstvo v prípade takých postáv ako 

Budha, Krišna a všetci ostatní dávni Avatari sú úplne falošné. Boh, Najvyšší, bol s 

nimi prítomný, no oni neboli bohovia a žiadna priama Božskosť nebola prenesená 

na nich alebo do nich.“ 

„Táto situácia vysvetľuje možnosť otázky číslo tri, ktorá bola sformulovaná na 

začiatku tejto kapitoly: Je Pán Ježiš Kristus jednorodený Syn Boží? Čokoľvek, čo je 

oddelené alebo vybraté priamo z Boha a skrížené s tým, čo pochádzalo z dvoch ľudí, 

sa volá Syn Boží, pretože to v sebe nesie Absolútnu Božskosť v priamej fúzii (a nie 

iba ako princíp duchovnej prítomnosti idey-katalyzátora, v ktorej je Najvyšší ako 

Život vždy prítomný). Musíte si pamätať dôležitý duchovný princíp: Boh, Najvyšší, 

je prítomný vo Svojej celistvosti, vo Svojej úplnosti v každom Svojom Absolútnom 

Prvku, ktorý obsahuje Jeho/Jej Absolútne Bytie a Existenciu. Prostredníctvom toho 

Prvku bol teda prítomný v Ježišovi Kristovi od samotného momentu počatia.“ 

„Druhým tajomstvom tohto procesu kríženia je distribúcia obsahu tých troch 

prvkov, z ktorých toto Božské v Ľudskej Forme pozostávalo. V prípade normálneho 

narodenia ľudí dochádza k nasledovnej distribúcii: Z mužského prvku otca je 

vytvorená vonkajšia forma a vedomá vonkajšia myseľ a nevedomé procesy 

vonkajšej mysle, so všetkými ich atribútmi. Zo ženského prvku matky je vytvorená 

vnútorná myseľ a jej duševnosť a všetky jej atribúty. Duchovná idea-katalyzátor 

používa všetky tieto atribúty a vytvára špecifickú dušu, ktorej prideľuje jedinečného 

ducha vo forme toho ,Najvnútornejšieho ― Duchovnej Mysle‘.“ 

„V prípade narodenia Pána Ježiša Krista bola prvým krokom fúzia dvoch prvkov, 

poskytnutých Máriou a Jozefom. Najvyšší zobral tieto dva prvky do špeciálneho 

intermediárneho sveta duchov. V tom svete boli prvky Márie a Jozefa veľmi 

neobvyklým, ľudskému rozumu úplne nepochopiteľným spôsobom zlúčené. Po 

zavŕšení procesu tejto fúzie bol pridaný tretí prvok, vyňatý alebo oddelený 

z Najvyššieho, a zlúčený s už prevedenou fúziou dvoch predošlých prvkov. Keď 

bola táto nezvyčajná fúzia zavŕšená, Najvyšší vložil jej výsledok do Máriinho lona, 

aby sa z neho vyvinul špeciálny typ plodu a následne sa fyzicky narodil.“ 

„Musíte pochopiť, že táto fúzia nemá absolútne nič spoločné s tým, čo sa deje medzi 

mužskou spermiou a ženským vajíčkom počas otehotnenia. V procese tejto fúzie 

bola z tých dvoch prvkov odstránená špecifická ľudská duševnosť a ľudský duch, so 

všetkým ostatným, čo k nim patrilo. Výsledkom tejto fúzie bola vonkajšia forma a 

ľudské telo, ktoré obsahovalo vo svojich génoch všetky nahromadené skúsenosti 

ziel a lží od okamihu aktivácie negatívneho stavu pseudo-tvorcami, a ich vlastné 
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prvky, ktoré preniesli na svoje fabrikácie, až kým bude existovať tento typ ľudského 

tela (kým bude existovať negatívny stav).“ 

„Všetky zlá boli nahromadené v génoch pochádzajúcich zo ženského prvku Márie a 

všetky nahromadené lži pochádzali z génov Jozefovho mužského prvku. Na druhej 

strane, z Absolútneho Prvku Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho, v stave 

oddelenia od Neho/Nej, boli vytvorené špeciálne podmienky, do ktorých boli neskôr 

pridané ďalšie dva prvky z Najvyššieho a zlúčené do celku, ktorý tvoril Ježiša 

Krista. Z Absolútnej Prostrednej Mysle Najvyššieho bol oddelený jeden prvok a 

jeden prvok bol oddelený z Absolútnej Duchovnej Mysle Najvyššieho a oba boli 

spojené s vyššie opísaným Krížencom. Z Absolútnej Vonkajšej Mysle boli 

vytvorené duch, duša a celá duševnosť Ježiša Krista a vložené do toho tela. Neskôr 

boli k tejto duševnosti a duchu Ježiša Krista pridané a zlúčené s nimi ďalšie dva 

prvky. (Viac bude o posledne uvedenej fúzii a o jej tajomstve zjavené ďalej v tejto 

knihe).“ 

„Takže, v prirodzenosti Ježiša Krista, v obsahu Jeho Ducha, Duše a Jeho 

Duševnosti nepochádzalo absolútne nič z ničoho ľudského, ale bolo to vzaté priamo 

z Pána Boha, Najvyššieho. Toto je rozhodujúci rozdiel medzi pôvodom všetkých 

ostatných na vašej planéte, bez výnimky a bez vylúčenia kohokoľvek, a pôvodom 

Pána Ježiša Krista. Opakuje sa tu zas a znova, taká situácia sa nikdy predtým 

nevyskytla a nikdy sa už naveky nevyskytne.“ 

„Hoci proces oddelenia Absolútnych Prvkov, najprv z Absolútnej Vonkajšej Mysle 

Najvyššieho, potom neskôr z Jeho/Jej Absolútnej Vnútornej a Absolútnej 

Duchovnej Mysle, nemožno vôbec opísať ľudskými slovami a pochopiť 

obmedzenou a nevedomou ľudskou mysľou, potrebu toho oddelenia možno 

pochopiť. Bez oddelenia toho pôvodne jedného Absolútneho Prvku by došlo k fúzii 

so všetkými Absolútnymi Prvkami Najvyššieho. Počas takej fúzie by plnosť 

Absolútneho Stavu a Absolútneho Procesu zničila nielen relatívne prvky vzaté z 

Márie a Jozefa, ale okamžite by prestala existovať aj celá Zóna Vymiestnenia, celá 

vaša planéta a všetky Peklá. Nikto by nedokázal zniesť takú Absolútnu Prítomnosť, 

najmä nie tí, ktorí žijú v zlách a lžiach. V tom prípade by inkarnácia Pána Ježiša 

Krista nesplnila účel a nemohla by sa uskutočniť žiadna večná eliminácia 

negatívneho stavu. V stave separácie je však tá Prítomnosť dostatočne zmiernená, 

aby dokázala ochrániť relatívne prvky a všetko ostatné pred zničením.“ 

„Ak sa na to pozeráte z hľadiska tejto separácie, Pán Ježiš Kristus môže byť počas 

Jeho/Jej života na vašej planéte skutočne chápaný ako jednorodený Syn Boží. Nie 

div, že v stave tej separácie hovoril o Bohu, modlil sa k Bohu a komunikoval s 

Bohom ako s niekým, kto bol oddelený od Neho ― ako totálne iná osoba alebo 

entita. Počas Svojho pozemského života bol presne v tej role.“ 

„Problém s týmto ponímaním pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista však spočíva 

vo fakte, že tento stav bol považovaný za trvalý. Ľudia, ktorí sformulovali tretiu 

otázku, zaznamenanú na začiatku tejto kapitoly, sa mylne domnievali, že toto je 

skutočný, večný stav a rola Pána Ježiša Krista. Nenapadlo im, že stav separácie je 
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prechodný a dočasný. Všetko, čo je oddelené od svojej domovskej základne, sa túži 

opäť zjednotiť so svojím domovom.“ 

„Týmto ľuďom teda unikol jeden z najpodstatnejších dôvodov tejto separácie ― 

dostať celý negatívny stav pod kontrolu Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista 

(čo dovtedy nebolo) a po zavŕšení tohto poslania nielen znovu Sa zjednotiť so 

Svojím Pôvodným Zdrojom, ale vziať so Sebou toho jedinečného Kríženca v jeho 

úplnosti a preniesť ho do Pána Boha, Najvyššieho.“ 

„Aby však bol schopný uskutočniť toto najrozhodujúcejšie a životne najdôležitejšie 

poslanie, ľudské telo Ježiša Krista, ktoré bolo vytvorené z dvoch prvkov 

pochádzajúcich z Márie a Jozefa, muselo byť najprv učinené božským, podobne, 

ako bolo Božské toho Absolútneho Prvku učinené ľudským. Tento proces sa 

uskutočňoval v postupných, malých krokoch, aby sa to telo nezničilo, odstrániac 

všetky zlá a lži, ktoré boli v ňom obsiahnuté, a nahradiac ich počas ďalšej fúzie 

prvkami pochádzajúcimi z Absolútnej Prostrednej Mysle ― Božským Dobrom a 

Pravdou a z Absolútnej Duchovnej Mysle ― Božskou Láskou a Múdrosťou 

Najvyššieho.“ 

„Proces tohto nahrádzania bol procesom bojov s pokušením a útokmi všetkých síl 

Pekiel. Počas takých zápasov, pokušení a útokov bola separácia Božského Pána 

Ježiša Krista najjasnejšia a najvýraznejšia. Práve v momente takých bojov 

a pokušení rozprával o Svojom Bohu, Otcovi, ako o oddelenej Entite. Keď nebol v 

takom stave, vyhlasoval, že On/Ona a Jeho/Jej Otec sú Jedna a tá istá Osoba. Keď 

boli všetky zlá a lži z toho tela vypudené a nahradené všetkými atribútmi dvoch 

dodatočných prvkov, ktoré pochádzali z Absolútnej Vnútornej Mysle a Absolútnej 

Duchovnej Mysle Najvyššieho, po poslednom pokušení na kríži a v procese 

zmŕtvychvstania bolo to ľudské telo Ježiša Krista učinené Božským a večne 

nesmrteľným, podliehajúcim len duchovným zákonom a nepodliehajúc naveky 

žiadnemu rozpadu.“ 

„Tretím rozhodujúcim tajomstvom tohto procesu je tajomstvo opätovného 

zjednotenia tých Pôvodných Absolútnych Prvkov Pána Boha, Najvyššieho, s ich 

pôvodným zdrojom, so zahrnutím fyzického tela, teraz učineného Božským, do 

Božstva Najvyššieho.“ 

„So zjednotením Pôvodných Prvkov s ich Pôvodným Zdrojom nie sú žiadne 

problémy, pretože tam prirodzene patria. Problém je s fyzickým telom. Hoci bolo 

vyššie uvedeným procesom učinené Božským, predsa len bolo vytvorené z prvkov 

času a priestoru a Zóny Vymiestnenia. Kvôli tomuto faktu zjednotenie a zahrnutie 

toho tela do celkového Božstva musí zabrať čas a priestor, podrobujúc sa zákonom, 

ktoré riadia časopriestorové kontinuum.“ 

„Pretože tento nesmierne dôležitý proces si vyžaduje priestor a čas, Najvyšší 

využíva telo Ježiša Krista, aby sa zjavoval členom Svojho Stvorenia ― Svojim 

ľuďom ― nadväzujúc s nimi veľmi súkromný, osobný, intímny, láskyplný a 

rodičovský vzťah. Najvyššieho sa teraz možno v tom tele Ježiša Krista dotýkať, 
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fyzicky Ho/Ju cítiť, objímať a držať. Žiadna taká priama možnosť dovtedy 

neexistovala. Predtým používal Najvyšší Svojich anjelov, keď komunikoval s 

ľuďmi.“ 

„Z tejto situácie vidíte, ako vznikla druhá otázka, formulovaná na začiatku tejto 

kapitoly: Používa Najvyšší formu Ježiša Krista na komunikovanie so Svojimi 

ľuďmi? Opäť, ako to bolo v prípade tretej otázky, ľudia sa nesprávne domnievali, že 

toto je permanentný stav, trvajúci naveky. Nič nie je ďalej od pravdy. Dočasne, až 

donedávna, bola táto situácia pravdivá, tak ako bola počas života Pána Ježiša Krista 

na vašej planéte pravdivá situácia predstavovaná otázkou číslo tri.“ 

„Faktom však je, že proces zjednotenia a zahrnutia fyzického tela Ježiša Krista do 

Najvyššieho pokračoval. Kým tento proces pokračoval, ešte stále tam boli prítomné 

nejaké stavy separácie. Preto bolo Zjavenie Ježiša Krista v Svätej Biblii diktované a 

písané z pozície tej separácie. Preto dokonca aj tam Pán Ježiš Kristus hovorí o Sebe 

ako o Synovi Božom, Baránkovi Božom alebo ako o niekom, kto je odlišný od 

pravého Boha. Pokiaľ existuje nejaký stupeň separácie, taký jazyk je obhájiteľný, 

pretože obsahuje isté zrnká pravdy. Koniec koncov, separácia je separácia, 

pozerajúc sa na to z pozície separovaného, hoci teraz už v oveľa väčšej blízkosti k 

tomu, než predtým (ako to bolo počas Jeho/Jej života na vašej planéte).“ 

„Vynakladá sa však snaha túto separáciu úplne odstrániť. V procese tohto 

odstraňovania a opätovného zjednocovania sa od základu mení prirodzenosť tej 

časti, ktorá sa nazýva Ježiš Kristus, a tej časti, ktorá sa nazýva Pán Boh, Najvyšší. 

V istom bode sú všetky prvky času a priestoru z tohto tela celkom vypudené a 

nahradené odlišnými prvkami, nie-času a nie-priestoru.“ 

„V tomto novom stave sa to telo stáva neoddeliteľnou súčasťou celku pôvodného 

Najvyššieho, ktorý sa teraz mení na Pána Ježiša Krista ― Jediného Boha 

Nedielneho ― úplne zjednoteného a celistvého vo všetkých Svojich prvkoch.“ 

„Máme tu teda nového Absolútneho Duchovného Kríženca, ktorý sa nevolá ani 

Boh, ani Najvyšší, ani Pán, ani Duch Svätý, ani Ježiš, ani Kristus, ani Ježiš Kristus, 

ale PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Nikto iný na tej úrovni neexistuje, ani nikdy existovať 

nebude. Toto je rozhodujúci a životne dôležitý duchovný rozdiel.“ 

„Nech je teraz všetkým v celom Stvorení a všetkým v Zóne Vymiestnenia dané na 

vedomie, že tento najfundamentálnejší zo všetkých krokov v bytí a existencii bol 

zavŕšený (čomu zodpovedá čas na vašej planéte, planéte Nula) krátko pred 

Vianocami 1987. Tí, čo majú uši, aby počuli, nech počujú, čo sa tu zjavuje.“ 

„Dôsledky tohto aktu sú pre celé Stvorenie a pre Zónu Vymiestnenia 

nevypočítateľné a budú otriasať základmi celého bytia a existencie počas 

budúcich eónov.“ 

„Vznikol teda a začal existovať teda úplne nový duchovný stav. Vďaka tomuto 

novému stavu môže byť konečne jasne formulovaná odpoveď na otázku o pravej 
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Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Otázka číslo jedna, položená na začiatku tejto 

kapitoly, je správna.“ 

„Pán Ježiš Kristus je jediný Pán, Boh, Najvyšší, Jeden Nedielny Stvoriteľ, ktorý 

učinil Svoje Božské Ľudským a Svoje Ľudské Božským. Všetky ostatné otázky buď 

zastarali (číslo dva a číslo tri), vyčerpajúc svoju užitočnosť, alebo boli úplne chybné 

(otázky štyri až sedem). Odteraz jediným prijateľným správnym duchovným 

prístupom je obracanie sa na Pána Ježiša Krista. Všetky ostatné mená a prostriedky 

sa stali nezvratne zastaranými a irelevantnými.“ 

Slovo Pána Ježiša Krista prišlo ku mne okrem toho ešte 25. januára 1988 o 5.50 

ráno hovoriac: 

„Pokračuj, prosím, v prenose tejto časti Nového Zjavenia ohľadne pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Pre lepšie pochopenie tejto záležitosti bude teraz zjavený nový súvzťažný význam 

a spojitosť slov ,Pán Ježiš Kristus‘: ,Pán‘ označuje a vyjadruje Absolútnu Duchovnú 

Myseľ Pána Ježiša Krista, Jeho/Jej Absolútneho Ducha, Jediného, Ktorý/á Vždy Je, 

od večnosti do večnosti.“  

„V starej konotácii ,Pán‘ zahŕňal to, čo bolo známe pod pomenovaniami ,Boh‘, 

,Najvyšší‘, ,Stvoriteľ‘, ,Jehova‘ atď. Znamená tiež večné Absolútne Manželstvo 

všetkých Absolútnych Princípov Božskej Lásky a Božskej Múdrosti.“ 

„Slovo ,Ježiš‘ sa týka všetkých aspektov a princípov, ktoré tvoria Absolútnu 

Vnútornú/Prostrednú Myseľ alebo Absolútnu Duševnosť a večný proces Absolútnej 

Duševnej Činnosti Pána Ježiša Krista. Toto je Absolútny Feminínny Princíp Pána 

Ježiša Krista. V ňom sú obsiahnuté všetky nekonečné druhy princípov Absolútnej 

Božskej Dobroty, Sklonov, Vrelosti, Láskavej vľúdnosti, Súcitu, Empatie, 

Nevinnosti a Pokory.“ 

„Slovo ,Kristus‘ označuje všetky aspekty a princípy Absolútnej Maskulinity Pána 

Ježiša Krista. Týka sa Jeho Absolútnej Vonkajšej Mysle. Sú tu obsiahnuté všetky 

nekonečné druhy Absolútnej Božskej Duchovnej a Prírodnej Pravdy, Inteligencie, 

Racionality, Logiky, Uvažovania, Myšlienkových Procesov, Vnímania, 

Uvedomenia, Skromnosti a Poníženosti. V Pánovi Ježišovi Kristovi sú všetky tieto 

aspekty v Absolútnej Jednote, Jedinosti a Harmónii, bez akejkoľvek separácie či 

rozdelenia.“ 

„Ku všetkým týmto aspektom bolo pridané ľudské telo, získané na vašej planéte, po 

tom, ako bolo procesom opísaným vyššie a v Hlavných ideách Nového Zjavenia 

zbožštené. Funkcia toho tela je mnohoraká:“ 

„1. Umožnilo priamy fyzický kontakt s Pánom Ježišom Kristom;“ 

„2. Každému umožnilo zmyslovo skúsenostne vnímať Pána Ježiša Krista;“ 

„3. Poskytlo Mu/Jej možnosť vstupu do ktorejkoľvek oblasti Zóny 

Vymiestnenia bez toho, aby Svojou prítomnosťou niekoho zničil.“ 
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„4. Učinilo Pána Ježiša Krista jedinou Absolútnou Bytosťou, obsahujúcou 

všetky súce a existujúce prvky, vrátane niečoho, čo bolo pôvodne 

vyfabrikované pseudo-tvorcami (do toho momentu nič fyzické ani nič zo 

Zóny Vymiestnenia v Najvyššom obsiahnuté nebolo);“ 

„5. Umožnilo Pánovi Ježišovi Kristovi priamo a osobne zažiť dopad 

negatívneho stavu presne tým istým spôsobom, ako ho zažívajú ľudia a iní 

účastníci negatívneho stavu (v Stave Absolútnej Dobroty a Pravdy nie je 

možné zažiť negatívny stav);“ 

„6. Poskytlo Absolútnemu Pánovi Ježišovi Kristovi priamu skúsenosť, aké 

je to byť relatívny ako všetky ostatné entity a ľudia. Ľudské telo Ježiša 

Krista pozostávalo z niektorých relatívnych prvkov časového a 

priestorového kontinua a Zóny Vymiestnenia (vypadnuté prvky). Nič také 

v Najvyššom predtým neexistovalo.“ 

„7. Umožnilo Pánovi Ježišovi Kristovi intímne a osobne pocítiť, čo a ako 

cítia relatívne bytosti a entity, a nadviazať s nimi vzťah z ich pozície, úplne 

súkromným, intímnym, jedinečným a osobným spôsobom. Taký vzťah 

nebol predtým nikdy priamy, ale len sprostredkovaný (cez anjelov).“ 

„Z týchto stručne uvedených dôvodov (nie sú jediné, no o týchto už môžu všetci 

vedieť) je zrejmé, aké bolo významné, životne dôležité a rozhodujúce, aby Pán Ježiš 

Kristus vzal Svoje ľudské telo po zmŕtvychvstaní so Sebou.“ 

„Ďalším, tajomnejším a mystickejším dôvodom je, že bez toho kroku a bez 

začlenenia a zahrnutia toho tela do celku Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie 

Pána Ježiša Krista by nebola možná konečná eliminácia negatívneho stavu. Nič nie 

je možné eliminovať, kým sa najskôr nezažije plnosť povahy toho, čo sa ide 

eliminovať.“ 

„Pamätajte, že v Najvyššom sa spočiatku nenachádzalo nič z negatívneho stavu v 

priamej, skúsenostnej modalite. Ako si pamätáte z Hlavných ideí Nového Zjavenia, 

Najvyšší dal celému Stvoreniu a všetkým účastníkom v Zóne Vymiestnenia sľub, že 

v príhodnom čase Sám/Sama vstúpi do negatívneho stavu za účelom plne ho zažiť a 

spoznať ho z prvej ruky, premôcť ho, podmaniť si ho a pripraviť cestu pre jeho 

totálnu elimináciu, po tom, ako splní svoj účel ako učebná skúsenosť pre celé 

Stvorenie ohľadom toho, ako vyzerá život bez pozitívneho stavu, bez pravého Boha 

a pravých duchovných princípov.“ 

„Bez takej priamej skúsenosti by nebolo možné uskutočniť elimináciu negatívneho 

stavu. Z vonkajška čohokoľvek nemožno uskutočniť nič. Je multivesmírnym 

zákonom Stvorenia, že jediný spôsob, ako možno čokoľvek uskutočniť, je z 

vnútrajška toho, čo je predmetom toho uskutočňovania. Tým, že Pán Ježiš Kristus je 

Absolútny Zákon a Poriadok Sám/Sama Osebe (z pozície toho, s čím súvzťaží slovo 

,Kristus‘), musí to urobiť takým spôsobom. Inak by to bolo popretím Neho/Nej 

Samotného. Také popretie by skončilo zničením Absolútneho Bytia a Existencie 

Pána Ježiša Krista s následným zničením celého Stvorenia.“ 
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„Z tohto dôvodu je zrejmé, že eliminácia negatívneho stavu je možná len z vnútra 

negatívneho stavu, a nie z vonkajška. Ľudské telo Ježiša Krista, ktoré bolo učinené 

Božským, Mu/Jej umožňuje vstúpiť do negatívneho stavu kedykoľvek, kdekoľvek a 

začať s elimináciou negatívneho stavu ― v tom pravom čase, zo samotného jeho 

vnútra.“ 

„V tomto akte spočíva pravé tajomstvo funkcie Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa, 

nielen ľudstva, ale celého Stvorenia. Bez tohto aktu by negatívny stav nielen zostal 

navždy, ale nakoniec by zvíťazil a obsadil a zničil celé Stvorenie. Prostredníctvom 

ľudského tela Pán Ježiš Kristus plne kontroluje negatívny stav a dovoľuje len toľko, 

koľko je nevyhnutné pre plné odhalenie jeho odpornej tváre a prirodzenosti.“ 

„Z tohto Nového Zjavenia je zrejmé, ako je pre každého dôležité prijať fakt, že Pán 

Ježiš Kristus je Jediný Boh, Nedielny, ktorý učinil Svoje Božské ľudským a Svoje 

Ľudské Božským. Kto to neakceptuje, nemôže byť spasený. Odmietaním tohto aktu 

si odmieta možnosť byť spasený z negatívneho stavu. Každý akt oslobodenia z 

negatívneho stavu ziel a lží musí začať prijatím tohto faktu. Vráťme sa však k 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Vzhľadom na vyššie zjavené dôležité fakty je zrejmé, prečo už nie sú prijateľné 

žiadne iné pomenovania Boha, keď vyznávame Pána Ježiša Krista. Nestačí povedať 

len ,Pán‘, alebo len ,Ježiš‘, alebo len ,Kristus‘, alebo nejaké iné samotné meno. 

Robiť to znamená separovať duchovné princípy. Z pozície separácie nemožno byť 

vypočutý, jedine z pozície zjednotenia. Vyrieknutím slov ,Pán Ježiš Kristus‘ sa 

nastoľuje základ, z ktorého možno byť vypočutý a z ktorého možno nadviazať 

vzťah, lebo týmto spôsobom sa oslovuje zjednotený celok Jedinosti Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Ak sa modlíte ku a uctievate ,Pána‘, alebo ,Ježiša‘, alebo ,Krista‘ oddelene, 

nevdojak evokujete negatívny stav. Pamätajte, že prirodzenosťou negatívneho stavu 

je úplná separácia. Negatívny stav Pekiel má rád, keď sa ľudia modlia a konajú 

bohoslužby z pozície tejto separácie. To otvára dvere pre prienik negatívnych entít 

do nich, vzbudzujúc v ľuďoch falošný dojem, že sú ,Pán‘ alebo ,Ježiš‘, alebo 

,Kristus‘, alebo ,Ježiš Kristus‘, alebo ,Pán Ježiš‘, alebo ,Pán Kristus‘, alebo 

ktokoľvek, s akoukoľvek kombináciou použitých mien. Toto sa deje na vašej 

planéte s alarmujúcou frekvenciou.“ 

„Riadenie, ovládanie a regulovanie Stvorenia z pozície Pána Ježiša Krista možno 

nazvať Božskou Prozreteľnosťou Pána Ježiša Krista. Neustále, nepretržité aktivity 

a činnosť Pána Ježiša Krista z Jeho/Jej Absolútneho Vnútra k Jej/Jeho Absolútnemu 

Vonkajšku produkujú Duchovné Energie.“ 

„Tieto Energie neustále vyžarujú, postupujú a prenikajú celým Stvorením, všetkými 

jeho obyvateľmi a agentmi pozitívneho stavu v Zóne Vymiestnenia. Osvecujú a 

inšpirujú ich, poskytujú im náhľad a náležitú intuíciu a schopnosť rozpoznať, čo je 

vhodné, správne a pravé. Tento proces Pána Ježiša Krista sa zvykol volať ,Duch 

Svätý‘. Tento termín možno ponechať, pokiaľ sa Duch Svätý Pána Ježiša Krista 



KAPITOLA 2 

- 27 - 

 

chápe ako Jeho/Jej Božské aktivity, a nie ako oddelená Entita príslovečnej 

kresťanskej Trojice v zmysle pseudo-kresťanského ponímania Trojice.“ 

„Pojem ,Trojica‘ možno v súčasnom chápaní ponímať ako zjednotenie všetkého, čo 

obsahujú slová ,Pán‘, ,Ježiš‘ a ,Kristus‘, ako bolo vysvetlené vyššie. Takisto aj slová 

,Otec‘, ,Syn‘ a ,Duch Svätý‘. Posledne uvedené slová ― ,Otec‘, ,Syn‘ a ,Duch 

Svätý‘ ― v konotácii Nového Zjavenia úplne zastarali. Následne, pokiaľ ide o 

proces vyššie opísanej fúzie, kríženia a zjednotenia, niet už viac Otca, Syna a Ducha 

Svätého ani Syna Božieho či Syna Človeka. Všetci sú teraz zahrnutí pod jeden 

pojem ― Pán Ježiš Kristus.“ 

„Z tohto dôvodu je veľmi dôležité uvedomiť si, že každý, kto odteraz číta tieto slová 

― toto stanovisko Nového Zjavenia poskytnuté Pánom Ježišom Kristom ― 

a napriek tomu nedokáže prijať túto pravdu do svojho srdca a naďalej pokračuje v 

uctievaní iných ,bohov‘, ako napríklad Budhu, Krišnu, Alaha, Jehovu, Pána, Boha, 

Ježiša, Krista, Manitoua či kohokoľvek iného, koho meno sa používa na ten účel, 

taká osoba sa dopúšťa duchovného cudzoložstva. Tým aktom sa sám/sama 

odsudzuje na pobyt v Pekle.“ 

„Avšak, ako viete, väčšina ľudí na vašej planéte nebude mať príležitosť čítať tieto 

slová. Koniec koncov, negatívny stav, majúc z dovolenia Pána Ježiša Krista plnú 

nadvládu a kontrolu na planéte Nula, nateraz znemožní rozsiahle využitie Nového 

Zjavenia. Nové Zjavenie je tu skôr v prospech celého Stvorenia, a len pre pár ľudí 

na vašej planéte.“ 

„Ľuďom, ktorí nemajú žiadne informácie o tomto dôležitom duchovnom fakte, a 

budú preto naďalej uctievať iných takzvaných ,bohov‘ ― to je jedno akého mena a 

akej formy ― budú potom, keď odídu zo svojej planéty a vstúpia do 

intermediárneho sveta duchov, poskytnuté všemožné príležitosti študovať Nové 

Zjavenie. Prijatie jeho ideí im umožní zapísať sa do Novej Školy a podstúpiť proces 

duchovnej transformácie. Ostatní, ktorí budú tvrdohlavo lipnúť na svojom 

pôvodnom ,pozemskom‘ náboženstve alebo na akomkoľvek systéme viery, ktorý 

mali, sa sami odsúdia na pobyt v jednom z Pekiel, primeranom ich povahe, kým 

nebudú pripravení prijať pravdu Nového Zjavenia.“ 

26. januára 1988 o 6.10 ráno znovu ku mne prišlo slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Môžem ťa pokorne a vo všetkej skromnosti poprosiť, aby si ukončil prenos tejto 

kapitoly? Ďakujem ti veľmi pekne.“ 

„Vzhľadom na hlboké multivesmírne zmeny, vyplývajúce zo zmeny Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista a zo zmeny ponímania tejto Prirodzenosti, je nevyhnutné zmeniť 

pôvodné znenie toho, čo je známe takzvaným kresťanom ako modlitba Pána. Po 

starom sa táto modlitba začína slovami: ,Otče náš, ktorý si na nebesiach ...‘. Z 

právomoci a z nariadenia Pána Ježiša Krista sa táto formulácia nahrádza slovami 

,Náš Pán Ježiš Kristus v nebi...‘. Toto nahradenie odráža súčasný stav duchovného 

rozpoloženia celého Stvorenia a jeho multivesmíru. Pán Ježiš Kristus je nebeský 
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Boh Otec/Matka, Najvyšší, Jediný Nedielny Stvoriteľ, ktorý bol, je a bude od 

večnosti do večnosti. (Viac o Modlitbe Pána, viď kapitola 26. tejto knihy.)“ 

„Ešte jednu vec treba zjaviť v tejto kapitole. Týka sa oddelenia absolútneho prvku z 

Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho a jeho fúzie s prvkami Márie a Jozefa, 

kvôli vytvoreniu jedinečného duchovno-duševno-fyzického Kríženca. Hoci proces, 

ktorým bol tento akt vykonaný, nemôže plne pochopiť nikto v Stvorení a jeho 

multivesmíre, niektoré obmedzené dôvody, prečo bola na tento účel použitá 

Absolútna Vonkajšia Myseľ, môžu byť zjavené.“ 

„1. Ako si pamätáte, v kapitole o ,Duchovnej metafyzike‘ knihy Štyri pojmy 

duchovnej štruktúry Stvorenia bolo zjavené, že duchovný vesmír alebo Nebo bolo 

stvorené z prvkov a energií Absolútnej Duchovnej Mysle Najvyššieho (V tom čase 

sa táto myseľ volala Absolútna Vnútorná Myseľ. Toto pomenovanie sa zmenilo z 

dôvodov, ktoré budú zjavené neskôr). Intermediárny/prostredný vesmír bol stvorený 

z prvkov a energií Absolútnej Vnútornej/Prostrednej Mysle Najvyššieho. A 

prírodný alebo fyzický vesmír bol stvorený z prvkov a energií Absolútnej Vonkajšej 

Mysle Najvyššieho.“ 

„Každý vesmír, na základe svojej štruktúry a účelu, na ktorý bol stvorený, odráža 

charakter tej oblasti Stvoriteľa, z ktorej bol počatý. Keďže každá Absolútna Myseľ 

má podstatne odlišnú prirodzenosť a funkciu vo svojej jednote, jedinosti a harmónii, 

každý vesmír sa následne podstatne líši od tých druhých. A predsa, vo svojej 

jednote, jedinosti a harmónii predstavujú krásny, kompaktný celok.“ 

„Všetky činnosti, konajúce sa v každom vesmíre, pochádzajú z Absolútnych 

činností tej úrovne Absolútnej Mysle Stvoriteľa, z ktorej boli tie vesmíry stvorené. 

Teda, všetky činnosti a aktivity duchovného vesmíru alebo Nebies priamo súvisia a 

sú priamymi dôsledkami činností a aktivít Absolútnej Duchovnej Mysle 

Najvyššieho alebo, podľa novej terminológie, tej oblasti Pána Ježiša Krista, ktorá 

súvzťaží so slovom ,Pán‘.“ 

„Na druhej strane, všetky aktivity a činnosti intermediárneho vesmíru súvisia a sú 

priamym dôsledkom činností a aktivít Absolútnej Vnútornej Mysle Najvyššieho 

alebo, podľa novej terminológie, tej oblasti Pána Ježiša Krista, ktorá súvzťaží so 

slovom ,Ježiš‘. A nakoniec, všetky aktivity a činnosti prírodného alebo fyzického 

vesmíru priamo súvisia a sú priamym dôsledkom činností a aktivít Absolútnej 

Vonkajšej Mysle Najvyššieho alebo, podľa novej terminológie, tej oblasti Pána 

Ježiša Krista, ktorá súvzťaží so slovom ,Kristus‘. 

„Kvôli súvzťažnému významu a diskrétnemu, nespojitému či nelineárnemu 

usporiadaniu štruktúry a dynamiky tak Stvoriteľa, ako aj Jeho/Jej Stvorenia, nie sú 

možné či mysliteľné žiadne zámeny z jednej oblasti do druhej. To by proste 

nefungovalo. Ako si pamätáte, negatívny stav vznikol na úrovni najexternejšej 

oblasti prírodného alebo fyzického vesmíru, alebo na mieste, ktoré sa vtedy volalo 

planéta Zem (teraz sa volá planéta Nula). Planéta Zem bola v tom čase tvorená 
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z najexternejších, vonkajších prvkov a energií Absolútnej Vonkajšej Mysle 

Najvyššieho.“ 

„Na tejto úrovni, na úrovni najexternejšieho vonkajška alebo externalizácie, došlo k 

zahájeniu negatívneho stavu. Nech je teraz opäť dané na známosť, že žiadna iná 

úroveň Stvorenia a jeho multivesmíru nie je schopná iniciovať negatívny stav. Je to 

v rozpore so samotnou jej povahou a nie je to mysliteľné v žiadnej oblasti jej 

percepčnej modality.“ 

„Na druhej strane, najkrajnejšia úroveň vonkajška je takej iniciácie schopná, kvôli 

jej relatívne odľahlému postaveniu od duchovného Centra. Teda otázka, ako by 

vyzeral život bez akýchkoľvek duchovných princípov, alebo so skreslenými 

duchovnými princípmi, alebo bez Boha, či ako by vyzeral život, ak by bol odvodený 

z neduchovných princípov, sa na tejto úrovni mohla ľahko objaviť. Prečo bola táto 

otázka položená, bolo vysvetlené v knihe Základy ľudskej duchovnosti. Ako si 

pamätáte, keď bola tá otázka testovaná, všetci účastníci toho experimentu vypadli so 

svojou planétou Zem do Zóny Vymiestnenia (viď prvú kapitolu v knihe Štyri pojmy 

duchovnej štruktúry Stvorenia). Vtedy sa planéta Zem stala planétou Nula.“ 

„Aby mohol Najvyšší v tom čase jednať s negatívnym stavom, bolo nevyhnutné 

vyhľadať najvhodnejší prvok pre tú Zónu, za účelom inkarnovať sa do nej a pevne 

sa tam uchytiť. Na ten účel bol použitý najexternejší prvok z Absolútnej Vonkajšej 

Mysle Najvyššieho. Koniec koncov, z tej Mysle bol stvorený celý fyzický alebo 

prírodný vesmír. A presne z tohto vesmíru sa začala iniciácia negatívneho stavu.“ 

„Takže je úplne logické, že za účelom uskutočnenia fúzie a vytvorenia kríženca sa 

použije ten prvok, z ktorého pochádza stvorenie celého fyzického vesmíru. Nemohli 

byť použité žiadne iné prvky, zo žiadneho iného zdroja či oblasti Absolútnej Mysle. 

Jednoducho by sa tam nemohli ujať. Bolo by to ako cudzie teleso v ľudskom tele. 

Ľudské telo má vrodenú neznášanlivosť voči akýmkoľvek cudzím telesám vo svojej 

sústave. Má tendenciu ich odmietať. Avšak, prijme niečo, čo je z neho samého 

alebo čo má rovnaký pôvodný charakter.“ 

„K procesu kríženia by nemohlo dôjsť medzi zlúčenými prvkami vzatými z Márie 

a Jozefa alebo medzi akýmikoľvek inými prvkami, ktoré by pochádzali z nejakej 

inej oblasti než je najexternejší prvok Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho. 

Ako si pamätáte, slovo ,Kristus‘ súvzťaží s tou vonkajšou mysľou. Toto je dôvod, 

prečo sa na vašej planéte narodil Kristus. Len Kristus ― prírodná pravda 

Absolútneho Božského z Najvyššieho ― sa mohol uchytiť v Zóne Vymiestnenia, 

ktorá je vedľajší produkt fyzického vesmíru.“ 

„Takže pri formovaní fyzického tela Ježiša Krista boli pôvodne použité tri prvky. 

Jeden prvok bol z Márie a jeden z Jozefa.“ 

„Po ich fúzii bol pridaný tretí prvok, ktorý bol oddelený alebo vyňatý z Najvyššieho 

(z Absolútnej Vonkajšej Mysle). Takto bola do toho tela včlenená prírodná pravda 

,Kristus‘, s cieľom zažiť celú odpornú povahu ziel a lží negatívneho stavu, 

obsiahnutých v prvkoch vzatých z Márie (všetky zlá) a z Jozefa (všetky lži). 
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Zlúčením sa s nimi mohol Kristus, alebo vo svojej duchovnej podstate prírodná 

pravda, zažiť všetko z negatívneho stavu priamo, bez akéhokoľvek nebezpečenstva 

zničenia oboch zložiek alebo kohokoľvek v negatívnom stave.“ 

„2. Len čo bolo také krížené telo vytvorené a patrične zlúčené a ukotvené, 

nasledujúcim krokom bolo nadeliť ho špeciálnou duševnosťou, zhodnou s poslaním 

Ježiša Krista na vašej planéte a v negatívnom stave všetkých Pekiel. Kristova 

pozícia toho kríženého tela, to, ako bolo tajomne zlúčené, mohla teraz dostatočne 

zmierniť a zaštítiť Božskú Duševnosť pred ovládnutím či skazením negatívnym 

stavom. Božská Duševnosť Ježiša Krista bola v tom čase vytvorená procesom 

nadelenia časťou, ktorá pochádzala z Absolútnej Prostrednej Mysle Najvyššieho, 

ktorá súvzťaží so slovom ,Ježiš‘. Z tejto Mysle bol vyňatý veľmi zvláštny prvok 

a fúziou spojený so zvyškom nového kríženca. Preto teda došlo k inkarnácii Ježiša 

Krista.“ 

„Nutnosť tohto aktu pramení z faktu, že pravda je živá zo svojho dobra, tak ako 

dobro vníma a rozoznáva svoju pravdu. Tak ako ,Kristus‘ súvzťaží s pravdou, tak 

,Ježiš‘ súvzťaží s dobrom.“ 

„Potlačením a odstránením všetkej pozemskej duševnosti z prvkov vzatých z Jozefa 

a Márie bola v procese ich fúzie tomu telu nadelená duševnosť Najvyššieho, z ktorej 

bola vytvorená Vnútorná Myseľ Ježiša Krista.“ 

„3. Duševnosť ― ,Ježiš‘ ― spolu s prírodnou pravdou z jej duchovnej esencie ― 

,Kristom‘ ― ktorá ovládala fyzické telo ― kríženca ― bola schopná pre pravého 

Ducha Najvyššieho vytvoriť stav a vhodnú ochranu pre vstúpenie do Ježiša Krista 

bez ohrozenia Zóny Vymiestnenia alebo prvkov Ježiša Krista, ktoré pochádzali 

z Jeho/Jej pozemských rodičov.“ 

„Súčasne to udržalo nedotknutú schopnosť zažívať odpornú prirodzenosť 

negatívneho stavu za účelom podmaniť si ho, dať ho do poriadku a premôcť ho v 

Sebe Samom/Samej, i vo všeobecnosti. Zo špeciálneho prvku Absolútneho Ducha 

alebo Absolútnej Duchovnej Mysle Najvyššieho bola vytvorená Najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ Ježiša Krista. Opäť bol uplatnený proces veľmi zvláštnej fúzie 

tohto nového Duchovného Prvku so zvyškom toho fyzického a duševného 

Kríženca.“ 

„4. Jasne teda vidíte, že Najvnútornejšia Duchovná Myseľ Ježiša Krista bola čisto, 

bezvýhradne Božská, pochádzajúca priamo z Absolútnej Duchovnej Mysle 

Najvyššieho. Jeho/Jej Vnútorná Myseľ alebo Duševnosť či Duša bola vytvorená 

priamo z Absolútnej Duševnosti alebo z Absolútnej Vnútornej Mysle Najvyššieho. 

Jeho/Jej Vonkajšia alebo Externá Myseľ bola vytvorená z Absolútnej Vonkajšej 

Mysle Najvyššieho. Pri formovaní Jeho/Jej fyzického tela bol použitý špeciálny 

proces kríženia, v ktorom došlo k vyššie opísanej fúzii troch prvkov.“ 

 „Následne, po zavŕšení poslania Pána Ježiša Krista, boli prvky fyzického tela, ktoré 

pochádzali z Márie a Jozefa, očistené a zbavené všetkých ziel a lží, naplnené 

namiesto toho Božskými Atribútmi dobra a pravdy a učinené naveky božskými.“ 
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„Z tohto vysvetlenia je zrejmé, že Pán Ježiš Kristus bol vo všetkých Jeho/Jej 

aspektoch, vrátane Jeho/Jej fyzického tela, pravým Bohom, v ktorom bol Najvyšší 

od samého začiatku Jeho/Jej inkarnácie na planéte Nula.“ 

„Keď sa Ježiš Kristus modlil k Svojmu Bohu či k Otcovi, modlil sa z pozície tých 

prvkov, ktoré boli vzaté z Márie a Jozefa. V tom čase, pred zavŕšením Jeho/Jej 

poslania, boli tým jediným, čo v Ňom/Nej nebolo Božského pôvodu. V nich nebolo 

nič božské, kým nebol zavŕšený proces ich zbožštenia. V Evanjeliách Svätej Biblie 

sa tento proces nazýva oslávením.“ 

„Je zrejmé, že z pozície nebožského sa Božské, Najvyšší alebo Otec javí byť 

oddelený od toho nebožského. Z nepochopenia tejto situácie pramenia všetky 

hnusné skreslenia, týkajúce sa Trojice a toho, ako je chápaná všetkými kresťanmi (s 

výnimkou nasledovníkov Swedenborgovho učenia).“ 

„Nech je táto kapitola ukončená opakovaným vyhlásením, že na základe všetkých 

týchto zjavených faktov je zrejmé, že Pán Ježiš Kristus je Jediný Boh Nedielny, 

pravý Najvyšší, Stvoriteľ, Otec, Syn a Duch Svätý a že žiaden iný boh neexistoval, 

neexistuje a nikdy, od večnosti do večnosti, nebude existovať.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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TRETIA KAPITOLA 
 

Zrada kresťanstva 
 

 

27. januára 1988 o 6.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Teraz je čas zaoberať sa zradou kresťanstva. Až do tohto zjavenia sa nevedelo, že 

Pán Ježiš Kristus prostredníctvom Jeho/Jej interakcie s apoštolom Petrom 

predpovedal túto zradu. Peter tých čias súvzťaží a stelesňuje proces dejín celého 

kresťanského hnutia.“ 

„V Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 16, verš 18, je napísané:“ 

„ ,A Ja ti tiež hovorím, že ty si Peter a na tejto skale postavím Svoju 

cirkev a brány Hádesu ju nepremôžu.‘ “ 

„Ako väčšina z vás vie, slovo ,Peter‘ znamená skala. Slovo ,skala‘ súvzťaží s 

duchovnou pravdou. Ak je cirkev postavená na pravej duchovnej pravde, nič zlé a 

lživé ju nemôže premôcť (,brány Hádesu ju nepremôžu‘).“ 

„Každé riadne duchovné hnutie, tu označené slovom ,cirkev‘, musí byť postavené na 

duchovnej pravde, zjavenej Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Málokto však vie, že každá súvzťažnosť má aj svoj negatívny náprotivok. V tomto 

prípade, sfalšovaná duchovná pravda môže založiť a založí duchovné hnutie alebo 

cirkev, čo bude prekážať a odporovať rýdzej duchovnej pravde. Slovo ,skala‘ môže 

mať teda obe konotácie, v závislosti od volieb, ktoré vykonajú nasledovníci tej 

takzvanej ,cirkvi‘. Ak je voľbou rýdza duchovná pravda pre dobro veci, ,brány 

Hádesu ju nepremôžu‘. Ak je však voľbou falošná duchovná pravda, tá cirkev je 

výtvorom Pekiel, a preto sa ju brány Hádesu nebudú pokúšať premôcť, ale namiesto 

toho ju budú podporovať ako svoj vlastný výtvor. V oboch prípadoch ju brány 

Hádesu nepremôžu‘.“ 

„Väčšina interpretátorov vyššie citovaného verša z Matúša mylne usúdila, že ak Pán 

Ježiš Kristus vyhlásil, že na Petrovi ― ,skale‘ ― vybuduje Svoju cirkev, nič 

škodlivé či negatívne sa jej nemôže stať. Toto platí najmä vzhľadom k následnému 

vyhláseniu, že ,brány Hádesu ju nepremôžu‘. Ako však bolo uvedené vyššie, toto 

vyhlásenie môže znamenať obe alternatívy. Že je to tak, je zjavné z Petrovho 

následného správania hneď po tom vyhlásení.“ 

„Musíte pochopiť, že tým vyhlásením bola Petrovi pridelená rola reprezentovať celý 

osud kresťanstva na vašej planéte. Len čo je niekomu pridelená taká rola, život tej 

osoby bude do najmenších detailov odrážať presne to, čo sa stane s celým hnutím 

reprezentovaným tou osobou.“ 

„Nie je náhoda, že v tej istej kapitole v Matúšovi, tesne pred vyššie citovaným 

vyhlásením Ježiša Krista, Peter uznáva, vraviac Pánovi Ježišovi Kristovi: ,Ty si 

Kristus, Syn živého Boha‘ (verš 16). Všimnite si, prosím, že Peter vyznáva Krista, 
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avšak nie Ježiša Krista. Tu je úplne prvé zrnko budúcej zrady kresťanstva. Ochota 

akceptovať božskosť Pána Ježiša Krista je obmedzená na najexternejší prvok, ktorý 

bol vybraný z Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho ― na ,Krista‘.“ 

„Toto obmedzenie vyjadruje prijatie prírodnej pravdy, nie až tak duchovnej pravdy, 

a ešte menej nebeskej pravdy. Okrem toho, úplne ignoruje život tej pravdy ― 

prírodné, duchovné a nebeské dobro. Čo máte, ak ignorujete život nejakého prvku? 

Mŕtvy prvok!“ 

„ ,Ježiš‘ v tejto konotácii súvzťaží s prírodným, duchovným a nebeským dobrom ― 

darcom života každej pravdy. Že je to tak, je jasne potvrdené v nasledujúcom strete, 

ktorý sa odohral medzi Petrom a Ježišom Kristom, opísanom v tej istej kapitole vo 

veršoch 22 – 23:“ 

„ ,Ale On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď za mňa, Satan! Na 

pohoršenie si mi, lebo nemyslíš na veci Božie, ale ľudské.“ ‘ “ 

„Tento výrok je zaznamenaný aj v Evanjeliu podľa Marka, kapitola 8, verš 33.“ 

„Vyššie citovaný stret vyjadruje, že kresťanská cirkev, pôvodne založená Pánom 

Ježišom Kristom, bude úplne skazená, ovládnutá všetkými lžami (,Satanom‘. ,Satan‘ 

predstavuje všetky súce a existujúce falzifikácie.) Pekiel, externalizujúc a dusiac 

rýdzu duchovnú pravdu (,mysliac na veci ľudské‘. ,Veci ľudské‘ znamenajú všetky 

externé, vonkajšie obrady a zaoberanie sa pozemskými, svetskými, pominuteľnými, 

dočasnými, telesnými a nedôležitými záležitosťami, ktoré nemajú samé osebe žiadny 

pravý duchovný význam a život. ,Veci Božie‘ znamenajú všetky duchovné prvky 

rýdzej duchovnej pravdy, interné, vnútorné stavy, ktoré sú oživované dobrom a 

láskou Božského Života). Výsledkom tohto stavu je, že kresťanskú cirkev od 

samotného jej počiatku, s výnimkou veľmi krátkeho časového obdobia (do takzvanej 

,konverzie‘ Pavla), prevzal negatívny stav a stala sa panstvom Pekiel.“ 

„Okrem toho, nie je náhoda, že Peter zaprel Pána Ježiša Krista trikrát počas Jeho/Jej 

múk a výsluchu. Aby sa zdôraznila nesmierna dôležitosť tejto zrady, Božská 

Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista zariadila, že túto udalosť starostlivo zaznamenali 

všetky štyri Evanjeliá v Svätej Biblii.“ 

„To, že Peter zaprel Pána Ježiša Krista trikrát, znamená úplné, kompletné a 

neodvolateľné odmietnutie Pána Ježiša Krista kresťanskou cirkvou ako Jediného 

Boha Nedielneho. Prijatie Pána Ježiša Krista ako Jediného Boha Nedielneho, 

pravého Najvyššieho, predstavuje rýdzu prírodnú, duchovnú a nebeskú pravdu 

(,Kristus‘ ― prírodná, ,Ježiš‘ ― duchovná a ,Pán‘ ― nebeská pravda).“ 

„Znamená to navyše, že kresťanské cirkvi v rade svojich rozličných doktrín rozdelia 

Osobu Boha na tri Osoby v Jednom Bohu (Otca, Syna a Ducha Svätého) ― 

trojnásobné zapretie. Ako si pamätáte, krátko pred zapretím Pán Ježiš Kristus 

povedal Petrovi: ,Šimon, Šimon! Vskutku, Satan si ťa vyžiadal, aby ťa mohol 

preosievať ako pšenicu.‘ (Lukáš 22:31). Toto je jasným náznakom, že celé 

kresťanstvo bude na dlhý nadchádzajúci čas pod vplyvom negatívneho stavu.“ 
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„Na základe uvedomenia si tohto zničujúceho zapretia pravá, rýdza duchovná 

pravda, tiež reprezentovaná Petrom, veľmi zosmutnie a rozľútostí sa. Toto je 

naznačené následným Petrovým horkým plačom a nárekom.“  

„Tu sa ale ten príbeh nekončí. Pokračuje po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista. Celá 

posledná kapitola, kapitola 21 Evanjelia podľa Jána, je venovaná tejto záležitosti.“ 

„Ako si pamätáte, Peter šiel s ostatnými Apoštolmi na ryby. Význam tejto udalosti 

je enormný. Je tu zobrazený odchod celej kresťanskej cirkvi od rýdzej duchovnosti, 

ktorú jej pôvodne poskytol Pán Ježiš Kristus. Ako každý vie, predtým, než Pán Ježiš 

Kristus povolal Petra, aby sa stal Jeho/Jej učeníkom, Peter bol obchodný rybár. V 

duchovnej súvzťažnosti ,obchodný rybár‘ je ten, kto chytá a zhromažďuje zdanlivé, 

externé či vonkajšie prírodné pravdy a šíri ich medzi ostatnými. ,Ryby‘ v tejto 

konotácii, pred Petrovým povolaním, znamenajú zdanlivú pravdu, čiže pravdu, ktorá 

vyzerá ako pravda, ale v skutočnosti ňou nie je. Vrátiť sa k tomuto 

predchádzajúcemu stavu, po úplnom priamom osvietení Pánom Ježišom Kristom v 

záležitostiach rýdzej duchovnej pravdy z dobra, znamená odchod od Pána Ježiša 

Krista a zradenie Ho/Jej. Znamená to tiež, že kresťanské cirkvi nikdy správne 

nepochopia pravý zmysel inkarnácie Pána Ježiša Krista na planétu Nula a plný 

význam samotného aktu zmŕtvychvstania. Toto je dôvod, prečo sa Peter potom, ako 

sa dozvedel a zažil zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista, rozhodol vrátiť späť 

k rybárčeniu.“ 

„Keďže vtedajší Peter reprezentoval celé kresťanstvo, jeho návrat k rybárčeniu 

znamená, že kresťanstvo odmietne všetky duchovné pravdy z dobier Pána Ježiša 

Krista a namiesto toho prijme zdanlivé alebo falošné pravdy najexternejšej povahy. 

Znamená to tiež externalizáciu a ritualizáciu všetkých duchovných princípov, činiac 

ich tak prázdnymi a bez života. ,Rybárčenie‘ duchovne súvzťaží s týmto významom 

(v preberanej konotácii).“ 

„Aby Pán Ježiš Kristus túto situáciu s celým kresťanským hnutím ešte viac 

zdôraznil, pýta sa Petra trikrát: ,Šimon, syn Jonášov, miluješ Ma viac ako títo?‘ 

(verše 15 – 17). Všimnite si tu, prosím, dôležitý fakt. Pán Ježiš Kristus neoslovuje 

Petra menom Peter ― ,Skala‘, ale Šimon, syn Jonášov. ,Peter‘ alebo ,skala‘ súvzťaží 

s duchovnou pravdou dobra Pána Ježiša Krista, na ktorej je založená každá vskutku 

duchovná cirkev.“ 

„Avšak ,Šimon, syn Jonášov‘, súvzťaží s vonkajšou, neduchovnou cirkvou, v ktorej 

niet žiadnej lásky a dobra. Chýbanie lásky a dobra značí chýbanie akéhokoľvek 

pravého života. Celá tá cirkev je umelá. ,Syn Jonášov‘ znamená toto chýbanie, 

pretože nič skutočne živé a žijúce nemôže pochádzať z ničoho svetského, 

pozemského, vonkajšieho a ľudského.“ 

„,Jonáš‘ bol fyzickým otcom Šimona. Vo fyzickom prostredí nemôže byť iniciovaný 

žiadny život. Avšak jestvuje umelý život, zdanie života vo fyzickej forme, 

pochádzajúci z Pekiel. V tomto ohľade ,Jonáš‘ súvzťaží aj so všetkými pseudo-
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duchovnými princípmi, prefíkane vyfabrikovanými v Peklách a danými do ,Šimona‘ 

― pseudo-kresťanských cirkví.“ 

„Toto jasne naznačuje, že kresťanstvo bolo vybudované nie na ,Petrových‘ 

princípoch ― božskej duchovnej pravde z dobra Pána Ježiša Krista ― ale na 

,Šimonových‘ princípoch ― sfalšovaných pravdách, zosnovaných v Peklách s 

cieľom zničiť čokoľvek skutočne duchovné.“ 

„Je teda zrejmé, že od doby Pavlovho obrátenia (o čom budeme hovoriť o chvíľu) až 

do dneška bola takzvaná kresťanská cirkev (tento termín označuje všetky hlavné 

kresťanské náboženstvá a ich príslušné početné sekty) založená na úplne falošných 

duchovných princípoch.“ 

„To, že sa Pán Ježiš Kristus opýtal Petra (vlastne Šimona, syna Jonáša) trikrát, či 

Ho/Ju miluje, znamená totálne a úplné chýbanie akejkoľvek pravej lásky k Pánovi 

Ježišovi Kristovi v takzvanom kresťanstve. Ako viete, kresťanstvo hovorí o láske k 

Bohu, k Ježišovi, ku Kristovi, k Spasiteľovi, k Pánovi, k Ježišovi Kristovi, k 

jednorodenému Synovi Božiemu atď., no niet tam žiadneho skutočného prijatia a 

lásky k pravému Pánovi Ježišovi Kristovi. To, že bol Peter zarmútený, pretože dostal 

trikrát tú istú otázku, znamená plné uznanie pravých duchovných princípov (z 

ktorých je známe, že pravá duchovná cirkev môže byť postavená len na čistej láske k 

Pánovi Ježišovi Kristovi) a že kresťanské cirkvi odmietnu Pána Ježiša Krista ako 

jediného Boha Nedielneho, Najvyššieho.“ 

„Petrova kladná odpoveď Pánovi Ježišovi Kristovi znamená uznanie potreby 

milovať Pána Ježiša Krista nado všetkých a nadovšetko, ak pravé duchovné princípy 

majú prežiť a stať sa základom duchovnej kresťanskej cirkvi. Že to však nebude tak, 

je naznačené vo verši 18, kapitoly 21, v Evanjeliu podľa Jána. Je tam uvedené:“ 

„ ,Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a šiel si, 

kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a 

povedie ťa, kam nechceš.‘ “ 

„Väčšina ľudí chápe tieto slová doslovne, mysliac si, že Pán Ježiš Kristus hovoril o 

Petrovej fyzickej smrti, ako to naznačuje ďalší verš. Nezabúdajte však na dôležitý 

duchovný fakt, že Peter reprezentuje celé kresťanstvo. Preto všetky udalosti jeho 

osobného života odrážali osud kresťanskej cirkvi.“ 

„V tejto konotácii vyššie citovaný výrok znamená nasledovnú pravdu: Vo svojich 

počiatkoch (,keď si bol mladý‘) je kresťanstvo založené na princípoch oslobodenia 

sa od akýchkoľvek negatívnych vplyvov Pekiel (,sám si sa opásal a šiel si, kam si 

chcel‘). Avšak neskôr sa stáva otrokom negatívneho stavu ziel a lží, bez akejkoľvek 

duchovnej slobody (,ale keď zostarneš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povedie 

ťa, kam nechceš‘).“ 

„Žiadnu rýdzu pravdu a jej dobro alebo dobro a jeho pravdu nemožno správne 

rozlíšiť, pochopiť a aplikovať v podmienkach otroctva v negatívnom stave. V 

žiadnej z takzvaných kresťanských cirkví na vašej planéte teda neexistuje žiadne 
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skutočné chápanie a život duchovných princípov a Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. 

A hoci niektorí ľudia medzi vami také chápanie majú (najmä stúpenci 

Swedenborgovho učenia), chýba im pravá láska k Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Že je to tak, možno vidieť podľa scény opísanej v Jánovi, kapitola 21, verše 19 – 

22, ktoré nasledujú bezprostredne po tom, ako sa Pán Ježiš Kristus prestal 

vypytovať Petra. Pán Ježiš Kristus požiadal Petra, aby Ho/Ju nasledoval. Táto 

požiadavka zdôrazňuje fakt, že len v nasledovaní Pána Ježiša Krista možno nájsť 

pravý život. Avšak, keď Peter videl, že apoštol Ján tiež reagoval na tú požiadavku a 

nasledoval ich, rozhorčil sa, povediac: ,Ale Pane, a čo tento?‘. ,Ján‘ v tejto konotácii 

súvzťaží s čistou bezpodmienečnou láskou k Pánovi Ježišovi Kristovi, čo je tu 

označené slovami: ,učeník, ktorého Ježiš miloval... ktorý tiež spočinul na Jeho 

hrudi... ‘.“ 

„Táto scéna poukazuje na fakt, že kresťanstvo, reprezentované tu Petrom, sa odvráti 

od Pána Ježiša Krista a odmietne pravú bezpodmienečnú lásku k Pánovi Ježišovi 

Kristovi, vyznávajúc túto lásku len rečami, ako to robil Šimon, syn Jonášov, ktorý sa 

rozčúlil, keď videl, že len takáto láska zostáva navždy a má nejaký význam, čo je 

vyjadrené vo veršoch 22 – 23 kapitoly 21:“ 

„ ,Ježiš mu povedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, prečo sa o to 

staráš? Ty Ma nasleduj!“ ‘ “ 

„ ,Tá reč sa potom rozchýrila medzi bratmi, že tento učeník nezomrie.‘ “ 

„Ako si pamätáte zo začiatku tejto kapitoly, kresťanská cirkev mala byť vybudovaná 

na ,Petrovom‘ princípe ― skale ― čiže na duchovnej pravde. Ak by to bolo tak, 

vaša planéta by bola v oveľa lepšom stave, než je odvtedy. Takže, čo sa vlastne stalo 

s cirkvou, ktorá vyhlasuje, že jej zakladateľom bol Peter, a ktorá považuje Petra za 

svojho úplne prvého Pápeža? Je to pravda?“ 

„Pokiaľ ide o jej počiatočné štádium, v tomto tvrdení je zrnko pravdy. Avšak, to 

štádium netrvalo príliš dlho. Krátko po jej založení prišiel na scénu Pavol. V 

duchovnej konotácii, týkajúcej sa len tejto situácie, znamená ,Pavol‘ prekrútenie 

duchovnej pravdy a jej dobra a nenávisť ku všetkému skutočne duchovnému a 

vnútornému alebo najvnútornejšiemu.“ 

„Ako si pamätáte zo Skutkov apoštolov, kapitola 8 – 9, Pavol (ktorého v tom čase 

volali Saul ― ,Saul‘ súvzťaží so všetkým pekelným) prenasledoval alebo „dýchal 

hrozbami a vraždou proti učeníkom Pána...“ (verš 1). Bol vyložený vrah. Skutočne s 

veľkou vášňou nenávidel všetko, čo prichádzalo od Pána Ježiša Krista. V tomto 

stave má Pavol-Saul na ceste do Damašku videnie. Nejaký hlas mu hovorí: ,Saul, 

Saul, prečo ma prenasleduješ?‘ A on povedal: ,Kto si, Pane?‘ A Pán povedal: „Ja 

som Ježiš, ktorého prenasleduješ...“ (kapitola 9, verše 4 – 5).“ 

„Kým budeme pokračovať, všimnite si, prosím, že nie je náhoda, že Pavlovo meno, 

,Saul‘, bolo rovnaké ako meno prvého kráľa Izraela ― Saula. Tu je hlboký 

duchovný význam a spojitosť. To, že v Izraeli sa za čias Sudcov domáhali toho, aby 

mali nad sebou kráľa, znamená, že odmietli božskú duchovnú pravdu z dobra 
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Najvyššieho ― Jehovu. ,Kráľ‘ súvzťaží s touto pravdou. Ak niekto odmieta takého 

kráľa, nemá žiadnu inú voľbu, než ustanoviť za vládcu svojho života presný opak 

toho ― všetky duchovné ohavnosti pekelných lží.“ 

„Saul bol teda zvolený za kráľa nad Izraelom namiesto Jediného Kráľa ― Pána, 

Najvyššieho. Kráľ Saul bol Najvyšším odmietnutý, pretože pravý pozitívny stav 

nemôže akceptovať žiadnu lož. Inak by prestal byť pozitívny. Namiesto neho bol za 

kráľa pomazaný Dávid. No Saul po celý svoj život zlostne usiloval o Dávidov život, 

chcúc ho zabiť. ,Dávid‘ súvzťaží s duchovno-prírodnou pravdou Božskej Absolútnej 

Vonkajšej Mysle Najvyššieho ― ,Kristom‘. Slovo ,Dávid‘ teda v Svätej Biblii nikdy 

neoznačuje doslovného kráľa Dávida, ale ,Krista‘. Je samozrejmé, že ,Saul‘ ― 

pekelné lži ― vášnivo nenávidí akúkoľvek pravdu, obzvlášť božskú pravdu, ako 

večnú hrozbu pre samotné svoje bytie a existenciu. Preto chce zavraždiť ,Dávida‘ ― 

,Krista‘ ― v snahe zlikvidovať akýkoľvek prístup ku skutočnej pravde.“ 

„V tejto konotácii Izrael zobrazuje budúcu kresťanskú cirkev, ktorá odmietne 

skutočného Kráľa ― Pána Ježiša Krista ― a pravú duchovnú božskú pravdu ako 

základ svojej doktríny. Namiesto toho si zvolí Saula-Pavla, urobiac z Pavlovho 

učenia základ svojej ,duchovnej‘ doktríny a dogiem.“ 

„Avšak, bolo prorokované, že Izrael bude privedený späť do svojej zeme a že Dávid 

sa stane naveky ich kráľom (napríklad v prorokovi Ezechielovi, kapitola 37 ― celá 

kapitola, a na mnohých iných miestach v Svätej Biblii), tak ako Pán Ježiš Kristus 

predpovedal návrat Petra do Svojho stáda (Lukáš 22:32).“ 

„To, že Izrael bude privedený späť do svojej zeme, značí, že všetci tí, ktorí podľahli 

negatívnemu stavu a boli vyvrhnutí do Zóny Vymiestnenia, sa nakoniec vrátia do 

pozitívneho stavu (keď nastane pravý čas!). To, že sa Dávid navždy stane ich 

kráľom, znamená, že základom ich života bude duchovná božská pravda z jej 

božského dobra, vo všetkých jej aspektoch z Pána Ježiša Krista. To, že ,Šimon‘ 

(Peter) mal byť preosievaný Satanom ako pšenica (,Satan‘ predstavuje všetky súce a 

existujúce lži, vyfabrikované Peklami), značí, že lži zaplavia kresťanskú cirkev 

alebo kresťanstvo všeobecne až do konca negatívneho stavu. Slová ,keď si sa vrátil 

ku Mne‘ značia konverziu všetkých, patriacich k princípom ,Šimona‘ (sfalšované 

pravdy), na ,Petrov‘ princíp ― Božskú Duchovnú Pravdu. Šimon je ten, kto zrádza 

Duchovnú Pravdu. Peter je ten, kto žiali nad touto zradou a túži po svojom návrate k 

Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Nie je náhoda, že pozemské meno transmitera Nového Zjavenia v jeho terajšej fáze 

je ,Peter‘. Znamená to návrat k rýdzej Duchovnej Božskej Pravde Božského Dobra 

Pána Ježiša Krista a obnovenie pravej duchovnej doktríny cirkvi, založenej pôvodne 

Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Vráťme sa však k Saulovi-Pavlovi; ako ste si všimli, hlas, ktorý prehovoril k 

Saulovi na ceste do Damašku, označil sám seba za ,Ježiša:‘ Nie za Pána, ani Krista, 

ani Ježiša Krista, ani Pána Ježiša Krista, ale jednoducho ,Ježiša‘. Význam tohto 

faktu je nesmierny. Slovo ,Ježiš‘ má mnoho významov. Po prvé, predstavuje 
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Absolútnu Vnútornú Myseľ alebo Absolútnu Duševnosť, alebo Absolútnu Dušu 

Pána Ježiša Krista. Po druhé, označuje Absolútne Božské Dobro Pána Ježiša Krista. 

Po tretie, znamená Absolútny Feminínny Princíp Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej 

Absolútne Pocity a Náklonnosti. Po štvrté, znamená Absolútnu Esenciu 

Absolútneho Bytia Pána Ježiša Krista.“ 

„Dôvodom, prečo hlas sám seba označil za ,Ježiša‘, a nie inak, bolo zdôraznenie zla, 

čo mal vražedný Saul v sebe vo svojej horlivosti zničiť všetko skutočne dobré a 

duchovné. Pretože všetko, čo je skutočne dobré, je vždy duchovné. A všetko, čo je 

skutočne duchovné, je vždy dobré. Taká je pravda. Proti tomuto základnému 

princípu Pána Ježiša Krista je a bude neustále namierený zúrivý frontálny útok 

Pekiel, ktorého dôvodom je, že dobro a láska je životom všetkého, ale najmä 

pravdy.“ 

„Všimnite si, prosím, že slovo ,Kristus‘ hlas nepoužil. Negatívny stav Pekiel si 

dobre uvedomuje, že po napadnutí ,Krista‘, dokonca aj keby mal uspieť, by život 

trval ďalej, pretože životom pravdy ― ,Krista‘ ― je jej dobro.“ 

„Ak však zničíte dobro a lásku, podarí sa vám eliminovať život pozitívneho stavu, 

pretože, opakujúc zas a znova, životom pravdy je láska a dobro. Žiadny iný zdroj 

života čohokoľvek nejestvuje.“ 

„Saul sa teda snažil prenasledovať a zavraždiť ,Ježiša‘, nie až tak ,Krista‘. Pravdu ― 

,Krista‘ ― možno vždy bez prílišných ťažkostí prekrútiť, sfalšovať a skresliť, za 

pomoci presvedčení a negatívnych sugescií. Avšak, ,dobro‘ alebo ,Ježiša‘ nemožno 

prekrútiť, lebo dobro je vždy dobro, nech sa s ním pokúsite urobiť čokoľvek. 

Môžete prísť s nejakými zlými skutkami, no zlo bude vždy zlo, nech s ním urobíte 

čokoľvek. Takže jediné, čo možno s dobrom urobiť, je zničiť ho alebo zabiť, 

nahradiac ho zlom. Takým zničením sa realizuje odporná vláda Pekiel. Ako vidíte, 

zlo je zničením dobra. No zničenie dobra je zničením života. Úspešnosť takého 

vražedného činu zaisťuje víťazstvo negatívneho stavu. Preto teda prenasledovanie 

Ježiša Saulom.“ 

„Saul sa neobáva Božskej Duchovnej Pravdy ― ,Krista‘. Má ohromné prostriedky a 

vrodenú schopnosť prekrúcať a falšovať tú pravdu. Koniec koncov, vtedy a až 

donedávna bol Saul majstrom v presviedčaní. To, čoho sa bojí, je princíp ,Ježiša‘. 

Všetku svoju energiu a život venuje najskôr priamemu, a potom nepriamemu 

podkopávaniu, ak už nie zničeniu tohto princípu.“ 

„Po jeho takzvanej konverzii bolo toto úsilie nepriame, prostredníctvom jeho 

neustálych útokov na feminínny princíp, ktorým je tiež ,Ježiš‘. Totálne skresľuje a 

falšuje správne chápanie feminity a miesta ženy v hierarchii duchovnej organizácie. 

Robí zo ženy otrokyňu, alebo prinajmenšom podriadenú muža, prikazujúc jej, aby 

slúžila mužovi a mlčala. ,Krista‘ ― maskulínny princíp ― ustanovuje za hlavu 

kresťanskej cirkvi.“ 

„Toto je prevrátený poriadok pravej duchovnej cirkvi. Princíp ,Krista‘, duchovno-

prírodná božská pravda Pána Ježiša Krista, je základom alebo nohami, na ktorých 
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stojí pravá duchovná cirkev. Princíp ,Ježiša‘ alebo dobro lásky je hlavou a životom 

takej cirkvi. Pavlova koncepcia bola plne prijatá všetkými kresťanmi, pretože Pavol 

prefíkane tvrdil, že je v ňom Duch Svätý.“ 

„Aby predstieral, že toto je pravá organizácia a že princíp ,Saula‘ nie je už viac 

platný, zrazu sa začína volať Pavol (Skutky 13:9). V tejto konotácii premenovanie 

Saula znamená potlačenie zloby Pekiel, ktoré chrlia skazu a hrôzu proti princípu 

,Ježiša‘, a nahradenie ho princípom ,Pavla‘ alebo vonkajším, okázalým prijatím 

božskej duchovnej a prírodnej pravdy Pána Ježiša Krista. Vonkajšie a okázalé 

prijatie pravdy je vždy umelé a povrchné, nenájduc si nikdy miesto v jedincovom 

srdci, v jedincovom vnútri.“ 

„Takže, aj keď Pavol navonok prijal Ježiša Krista ako Pána, vnútorne Ho/Ju až 

donedávna nebol schopný alebo ochotný prijať. Vnútorne bol ešte stále plný 

vražedných úmyslov voči všetkému, čo pochádza z Pána Ježiša Krista. Súc vo 

vonkajšku, Pavlovi sa podarilo podryť celé kresťanstvo prostredníctvom procesu 

jeho externalizácie a ritualizácie a postavenia všetkého na hlavu.“ 

„V tomto ohľade si musíte pamätať nasledovný dôležitý fakt: Pavol až donedávna 

nikdy neprijal Pána Ježiša Krista zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. K 

tomuto prijatiu bol donútený nevyhnutnosťou zázračného zážitku, ktorý sa mu 

prihodil na ceste do Damašku. Také skutky nemajú žiaden pravý duchovný význam. 

Nikomu nemožno nič prisvojiť násilím alebo nátlakom, jedine prostredníctvom 

slobodnej vôle a voľby.“ 

„Pavol teda prijal Pána Ježiša Krista len vo vonkajšom zmysle, no vnútorne 

nenastala žiadna zmena. Vnútorne bol naďalej Saulom. Vnútorné prijatie možno 

dosiahnuť len slobodnou voľbou, zo svojej vlastnej slobodnej vôle, cez vnútorné 

rozpoznanie, či to tak je, alebo nie. Toto je základný multivesmírny princíp.“ 

„Preto, len čo sa Pavol tohto nanútenia zbavil, po smrti svojho fyzického 

vonkajšieho tela a po svojom príchode do duchovného sveta sa vrátil k svojmu 

vnútornému stavu Saulovho typu. Ako viete, do duchovného sveta nemožno vziať 

ani tam zachovať nič vonkajšej, nanútenej povahy. Duchovný svet je stavom 

pravého vnútra alebo vnútrajška.“ 

„Keď sa Pavol opäť ocitol vo svojej vnútornej slobode, nespútanej žiadnymi 

vonkajšími nanúteniami a obavami, stal sa znovu Saulom a pokračoval od toho 

momentu, kedy bol vyrušený na ceste do Damašku. Vrátil sa k svojmu 

neľútostnému, nenávistnému a vražednému boju proti všetkému vskutku 

duchovnému, vnútornému a pochádzajúcemu z dobroty a lásky. Tento boj sa stal 

jeho mániou, lebo bol rozhorčený násilným obrátením, ktoré mu bolo nanútené, 

a túžil po osobnej krvnej pomste voči Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Táto Pavlova situácia bola už v istej obmedzenej miere zjavená prostredníctvom 

Swedenborga. Každý, kto čítal Swedenborga a bude čítať túto knihu, sa ale bude 

desiť prijatia faktu, že Pavol-Saul mal takú odpornú povahu. Saul (Pavol) bol však v 
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skutočnosti veľmi prefíkaný vysokopostavený démon v Peklách, ktorý sa vtelil na 

vašu planétu výlučne z dôvodu dosiahnutia zrady kresťanstva.“ 

„Z veľmi dôležitých duchovných dôvodov Pán Ježiš Kristus dovolil, aby uspel vo 

svojom poslaní. Všimnite si, prosím, že Peter a ostatní apoštoli sa akosi vytratili a 

vedenia sa ujal Pavol, strhnúc pozornosť všetkých. Skutky apoštolov mali byť ich 

skutkami, ich skutky sa ale nechcene zmenili na Pavlove skutky. A jeho epištoly sa 

stali základom všetkých doktrín rôznych takzvaných kresťanských náboženstiev.“ 

„Peter, ktorý mal byť hlavou cirkvi, bol akosi odstránený a úplne zmizol zo scény. 

Pán Ježiš Kristus ale postavil Svoju vskutku duchovnú božskú cirkev na Petrovom 

princípe, a nie na Pavlovom. Kresťania vďaka Pavlovi tento princíp zradili. 

Namiesto toho si zvolili neduchovný, vonkajší, rituálny, obradný, prekrúcajúci a 

falšujúci Pavlov princíp.“ 

„A hoci kresťanská cirkev dáva Petra a Pavla dohromady, v skutočnosti Peter s 

Pavlom nikdy spolu nechodili. Namiesto toho boli vždy spolu Peter a Ján. 

Pospolitosť Jána a Petra predstavuje pravý základ, na ktorom je postavená pravá 

duchovná cirkev ― Láska a Múdrosť, Dobro a Pravda a Pozitívne Skutky a Viera. 

Násilné spojenie Petra a Pavla je zničujúcou silou pre každý duchovný stav, pretože 

znamená pseudo-manželstvo pravdy a lží a pohltenie tej pravdy hroznými 

zvrátenosťami Pekiel. Týmto aktom teda kresťanská cirkev odobrila sfalšovanú 

pravdu a jej prekrútenia ako skutočnú a rýdzu duchovnú pravdu.“ 

„Pokiaľ ide o osobný osud Pavla/Saula, nech je teraz dané na známosť, že konečne 

zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby konvertoval do pozitívneho stavu, v čase, 

ktorý súvzťaží na vašej planéte s 10. marcom 1982.“ 

„Pavlova konverzia bola veľkým víťazstvom pre pozitívny stav a nesmiernou 

porážkou síl Pekiel. V súčasnosti je Pavol spolu so všetkými ostatnými apoštolmi 

Pána Ježiša Krista horlivým stúpencom a zvestovateľom Nového Zjavenia po celom 

Stvorení. Je vyslancom Pána Ježiša Krista v Peklách, odkiaľ je schopný vyviesť 

mnohých duchov, ktorí chcú zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby konvertovať 

do pozitívneho stavu. Pavol je veľmi šťastný a vďačný za fakt, že pravda o jeho role 

v tomto všetkom vychádza plne najavo. Počas prenášania tejto časti Nového 

Zjavenia od Pána Ježiša Krista je neustále prítomný pri prenášateľovi. Dobrovoľne 

sa podujal, že bude mať na starosti jeho okamžité šírenie po celom duchovnom 

svete, intermediárnom svete a prírodnom svete pravého Stvorenia a v niektorých 

nefyzických oblastiach Zóny Vymiestnenia. Vnútorné obrátenie sa Pavla je 

predzvesťou konečného obrátenia sa takzvaného kresťanstva na Petrov princíp ― k 

Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

30. januára 1988 o 5.00 ráno prišlo ku mne opäť slovo Pána Ježiša Krista hovoriac: 

„Je potrebné zjaviť ďalšie dve záležitosti, ktoré súvisia s témou tejto kapitoly. Prvou 

je používanie termínov ,kresťan‘, ,kresťanstvo‘ a ,kresťanská cirkev‘. Druhou sú 

niektoré dôvody, prečo Pán Ježiš Kristus dovolil túto situáciu.“ 
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„Základným omylom, ktorého sa dopúšťajú všetci kresťania a čitatelia Evanjelií, je 

spôsob, akým sa chápe výrok v Matúšovi, 16:18. Z nejakého dôvodu každý 

interpretuje tento výrok tak, akoby chcel Pán Ježiš Kristus založiť Svoju Cirkev 

hneď po Svojom odchode z vašej planéty. Druhým omylom súvisiacim s týmto 

výrokom je to, že každý sa domnieval, že Pán Ježiš Kristus chcel vytvoriť Svoju 

Cirkev na vašej fyzickej planéte ako vonkajšiu duchovnú organizáciu.“ 

„Nech je teraz zjavené, že tomu výroku nemožno pripísať žiadny taký význam. Po 

prvé, tento výrok v žiadnom prípade neznamená, že tá cirkev bude vytvorená hneď 

po odchode Pána Ježiša Krista z vašej planéty. Po druhé, nehovorí, že taká cirkev 

bude vytvorená na planéte Nula.“ 

„Tretím omylom týkajúcim sa interpretácie toho výroku je všeobecný predpoklad, že 

Pán Ježiš Kristus chcel postaviť Svoju Cirkev na fyzickom Petrovi-osobe, na 

apoštolovi Petrovi. Nič nie je ďalej od pravdy.“ 

„Štvrtým omylom pri interpretácii toho výroku je fakt, že mnohí ľudia sa 

domnievali, že slovom ,cirkev‘ Pán Ježiš Kristus myslel budúcu vonkajšiu duchovnú 

organizáciu, ktorá sa mala objaviť pod menom ,kresťanstvo‘. Opäť, nič nie je ďalej 

od pravdy.“ 

„Ako už bolo uvedené predtým, ,Petrom‘ sa myslel princíp duchovnej pravdy a jej 

viery, na ktorej je postavená každá duchovná doktrína. Spomeňte si, že Pán Ježiš 

Kristus vo väčšine prípadov volá Petra ,Šimon‘, a nie Peter. Bolo to preto, aby sa 

zdôraznila symbolická a súvzťažná reprezentácia slova ,Peter‘. Slovo ,cirkev‘ nikdy 

neznamenalo žiadnu vonkajšiu duchovnú organizáciu. Namiesto toho značí 

najvnútornejšie každého jednotlivca, kde je vštepený ,Petrov‘ princíp ― duchovná 

pravda a jej viera ― za účelom nadviazania intímneho, súkromného a osobného 

vzťahu s Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Taký vzťah nemôže byť nikdy vybudovaný z pozície žiadneho vonkajšieho stavu 

alebo organizácie, pretože funkciou vonkajška nie je vôbec iniciovanie a vytváranie 

niečoho, ale názorné spríkladňovanie, manifestácia a konkretizácia pôvodných, 

počiatočných ideí, stavov a procesov, prebiehajúcich v najvnútornejšej Duchovnej 

Mysli ― po tom, ako tieto prejdú procesom duševnej transformácie vo vnútornej 

mysli.“ 

„Vo vonkajšku sa teda nič nemôže ujať samo od seba a samo osebe. Čokoľvek, čo sa 

deje vo vonkajšku, je výsledkom, následkom a dôsledkom aktivít najvnútornejšieho 

a prostredného stupňa. Z toho dôvodu nemôže byť na vašej planéte, ktorá je 

umiestnená v najexternejšom-prírodnom stupni Zóny Vymiestnenia, nijakým 

spôsobom vytvorená žiadna pravá cirkev. Ako viete, planéta Nula nie je dokonca ani 

v prírodnom stupni pravého Stvorenia.“ 

„V tejto konotácii musí byť výrok Pána Ježiša Krista, zaznamenaný Matúšom, 

kapitola 16, verš 18, interpretovaný nasledovne:“ 
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„Pán Ježiš Kristus zriadi úplne nový duchovný stav, ktorý nikdy predtým 

neexistoval a ktorý bude prameniť zo zjednotenia a spojenia všetkých aspektov 

Prirodzenosti Najvyššieho, po tom, ako začlení do Seba fyzické telo Pána Ježiša 

Krista. Proces tohto začlenenia bol opísaný v druhej kapitole tejto knihy. Keďže 

také duchovné ponímanie Boha nikdy predtým neexistovalo, nemohlo existovať ani 

žiadne pravé zjednotenie Duchovnej Mysle, vnútornej mysle a vonkajšej mysle. 

Bolo to len potenciálne, no nie skutočné zjednotenie.“ 

„Ako si pamätáte, Najvyšší sľúbil Svojmu Stvoreniu, že toto sa uskutoční potom, 

ako Jeho/Jej Božské bude učinené ľudským, procesom predtým opísaného kríženia, 

a Jeho/Jej ľudské Božským. Tento proces nebol až donedávna úplne dokončený.“ 

„Preto nemohla byť až donedávna vybudovaná žiadna taká cirkev. Ale keďže každá 

stavba musí byť začatá a dokončená najprv v najvnútornejšom stave, tá cirkev musí 

byť založená najprv v duchovnom svete Nebies ako prvom; potom v intermediárnom 

svete duchov ako druhom; a potom vo fyzickom svete pravého Stvorenia ako 

treťom. Keď je taká Cirkev založená vo všetkých týchto svetoch, vtedy a len vtedy 

je možné urobiť niečo so situáciou v Zóne Vymiestnenia a so Zónou Vymiestnenia.“ 

„Nuž, vytvorenie tej cirkvi nijako, v žiadnom prípade neznamená založenie nejakej 

vonkajšej organizácie, akú máte na vašej planéte. Znamená to reštrukturalizáciu, 

prestavbu, transformáciu a nadelenie najskôr Duchovnej Mysle, potom  prostrednej 

mysle a nakoniec vonkajšej mysle všetkých novou podobou a obrazom Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Nový Absolútny Stav Pána Ježiša Krista, predtým Najvyššieho, si vyžaduje 

nadviazanie nového, doteraz nepoznaného a neuskutočniteľného vzťahu s Pánom 

Ježišom Kristom. Aby bol taký vzťah možný (a mať taký vzťah je vecou 

duchovného života a smrti), každý v celom Stvorení a jeho multivesmíre sa 

podrobuje tomuto novému procesu duchovnej transformácie. Tento proces práve 

teraz prebieha všade v Stvorení Pána Ježiša Krista. V konečnom zmysle princíp 

,Petra‘ súvzťaží s obsahom tejto najzákladnejšej a najpodstatnejšej udalosti, aká 

kedy bola iniciovaná od vzniku a existencie Stvorenia.“ 

„Takže, v tejto konotácii ,Peter‘ znamená nový duchovný stav v Stvorení, ktorý je 

dôsledkom toho, že Pán Ježiš Kristus sa, procesom opísaným v druhej kapitole tejto 

knihy, v skutočnosti a faktickosti stal pravým, Jedným Nedielnym Bohom, 

Najvyšším.“ 

„ ,Moja cirkev‘ znamená nadelenie Duchovnej Mysle každého novou duchovnosťou, 

za účelom zjednotenia sa s Pánom Ježišom Kristom, aby sa najvnútornejšie každého, 

a z neho potom vnútorné/prostredné a vonkajšie každého, stalo svätyňou Pána Ježiša 

Krista na nadviazanie najsúkromnejšieho, najosobnejšieho a najintímnejšieho 

vzťahu s Ním/Ňou. Taký vzťah bude mať ohromný transformačný účinok. V 

dôsledku toho získa každá sentientná entita úplne nové sebaponímanie, 

sebapredstavu a sebaidentitu, ktoré neboli doteraz mysliteľné. Toto sa myslí 

založením či vytvorením ,Mojej cirkvi‘.“ 
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„Takže, ako vidíte, Pán Ježiš Kristus naznačil zriadenie tohto nového duchovného 

stavu v čase Jeho/Jej pobytu na vašej planéte. Týkalo sa to súčasnosti, a nie obdobia 

po Jeho/Jej odchode z planéty Nula. ,Peter‘ neznamená doslovne apoštol Peter. 

,Cirkev‘ neznamená žiadnu fyzickú vonkajšiu organizáciu a založenie tejto cirkvi 

neznamená, že bude založená na vašej planéte.“ 

„To, čo bolo založené na tejto planéte, sa namiesto toho volá ,kresťanstvo‘ alebo 

,kresťanská cirkev‘ ― vonkajšia ,duchovná‘ a politická organizácia, ktorá ovláda 

svojich stúpencov.“ 

„Ako si pamätáte, meno ,kresťania‘ sa objavilo v Antiochii (viď skutky apoštolov, 

kapitola 11, verš 26, v Svätej Biblii). Toto meno bolo pridelené stúpencom učenia 

Saula (Paula) po jeho celoročnom učení v Antiochii. Tento termín bol zavedený z 

vonkajška. Neskôr si ho osvojilo celé ľudstvo. Odvtedy označuje každého, kto 

vyznáva, že je stúpencom Kristovho (v skutočnosti Pavlovho) učenia.“ 

„Termín ,kresťan‘, ,kresťanstvo‘ alebo ,kresťanská cirkev‘ vyjadruje stav oddelenia 

prvku Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho, ktorý bol použitý v procese počatia 

Ježiša Krista v Máriinom lone. Neobsahuje nič z Absolútnej Vnútornej Mysle ― 

,Ježiša‘ ― a už vôbec nič z Absolútnej Duchovnej Mysle ― ,Pána‘.“ 

„Nie náhodou bolo dovolené používať toto meno. Bolo prijaté preto, aby odrážalo 

sfalšovanú, izolovanú a separovanú pravdu a zradu pravej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista celým kresťanským svetom. Totálna nevhodnosť obsahu a významu tohto 

slova je zrejmá na prvý pohľad. Pravda ― ,Kristus‘ ― je vyznávaná, ale dobro ― 

,Ježiš‘ ― ktoré je životom tej pravdy, a duchovné manželstvo Lásky a Múdrosti, 

Dobra a Pravdy, Pozitívnych skutkov a Viery atď., ― ,Pán‘ ― ktoré je základom 

pravej duchovnosti či cirkvi, sú odmietnuté a zradené pre negatívny stav.“ 

„Zjednotenie tej pravdy ― ,Krista‘ ― s dobrom ― ,Ježišom‘ ― a s Absolútnou 

Esenciou a Substanciou Boha, Najvyššieho ― ,Pánom‘ ― sa vôbec neberie do 

úvahy. Namiesto toho sa až doteraz zachováva tvrdá a násilná separácia. Toto je 

princíp ,Saula/Pavla‘, nie však princíp ,Petra‘.“ 

„Pán Ježiš Kristus nikdy nestaval žiadnu cirkev, žiaden stav alebo čokoľvek s tým 

súvisiace na takom zvrátenom princípe ― princípe separácie. Separácia bola 

dočasným stavom, počas života Pána Ježiša Krista na planéte Nula, kým nebol 

zavŕšený proces zbožštenia, nazývaný v Evanjeliách oslávením. Vtedy došlo 

k opätovnému zjednoteniu a začal sa vyvíjať nový duchovný stav. Tento proces bol 

dokončený len nedávno, po tom, ako bolo fyzické telo Pána Ježiša Krista zlúčené s 

celkom Najvyššieho, stanúc sa Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Z tohto dôvodu slová ,kresťan‘, ,kresťanstvo‘, ,kresťanská cirkev‘ atď., znamenajú 

odteraz falšovanie pravdy ohľadne pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Preto nie 

je už viac vhodné ani žiaduce, aby ste sa nazývali ,kresťanmi‘. Od tejto chvíle sa 

vám radí, aby ste sa nazývali, ak si tak zvolíte zo svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby, nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Hovorte ,som nasledovník Pána Ježiša 

Krista‘, namiesto ,som kresťan‘.“ 
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„Vyhlasovať sa za kresťana znamená pripustiť zotrvávanie v klamstvách. Pán Ježiš 

Kristus za súčasného stavu nie je ten istý, ktorého vyznávajú kresťania. Ich Ježiš 

Kristus je konglomerátom výmyslov Saula/Pavla a všetkých takzvaných otcov 

kresťanskej cirkvi, ktorí ešte viac prekrútili a skreslili správne ponímanie a chápanie 

pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„A hoci povedať slová ,som nasledovník Pána Ježiša Krista‘ je z hľadiska 

požiadaviek vášho jazyka oveľa ťažkopádnejšie, než povedať ,som kresťan‘, napriek 

tomu je to pravda. Prosím vás, pri zaoberaní sa duchovnými záležitosťami si nerobte 

žiadne starosti s gramatickými a štrukturálnymi pravidlami ľudského jazyka. Sú 

negatívneho pôvodu.“ 

„Pokiaľ ide o ostatné náboženstvá na vašej planéte, ich totálne sfalšovanie a 

prekrútenie bolo zavŕšené buď v dobe Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista, alebo 

počas ich vývoja a zakladania. Akékoľvek duchovné a prírodné pravdy, ktoré v sebe 

obsahovali, boli z nich Pánom Ježišom Kristom vyňaté buď vtedy, alebo neskôr, 

počas prenosu tohto Nového Zjavenia. Všetky sú teraz zahrnuté do princípov 

Nového Zjavenia.“ 

„V súčasnosti všetky tieto náboženstvá nemajú žiadny iný význam a zmysel, než, 

súc negatívneho pôvodu, udržiavať ľudí v otroctve a porobe negatívneho stavu. 

V súčasnosti neexistuje žiadna výnimka z tohto pravidla. Ich existencia vyčerpala 

svoju užitočnosť a tieto náboženstvá sú prakticky mŕtve a bez akéhokoľvek pravého 

duchovného života.“ 

„Následne, po dokončení procesu zlučovania fyzického tela Ježiša Krista s celkom 

Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, a keď sa Najvyšší stal Pánom Ježišom 

Kristom, vznikol a začal existovať úplne nový duchovný stav.“ 

„Tento nový duchovný stav učinil všetky dovtedy existujúce náboženstvá totálne a 

úplne zastaranými a nepotrebnými, pokiaľ sa nerozhodnú prejsť na Nové Zjavenie. 

Inak sa ich charakter stane spiatočníckym, stavajúc sa proti všetkému novému a 

odlišnému od ich vlastného systému viery, a zvlášť proti Novému Zjaveniu. Stali sa 

hlavným nástrojom v rukách negatívneho stavu v jeho duchovnej vojne proti 

pozitívnemu stavu, a zvlášť proti novej duchovnosti a správnemu ponímaniu pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Majte sa, prosím, na pozore, lebo od tejto chvíle bude hlavný útok tejto duchovnej 

vojny smerovať proti správnemu chápaniu a prijatiu pravej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista, ako je zjavená v tejto knihe. Staré náboženstvá na vašej planéte budú 

slúžiť tomuto účelu veľmi efektívne. Ako viete, väčšina z nich vôbec neuznáva Pána 

Ježiša Krista, a tie, ktoré Ho/Ju uznávajú, chápu Jeho/Jej Prirodzenosť prekrútene a 

totálne nevhodne. Najzarytejšími nepriateľmi Pána Ježiša Krista, ako je ponímaný 

tu, budú, samozrejme, takzvaní kresťania, a najmä takzvaní znovuzrodení kresťania. 

Týmto ste varovaní, že to bude tak.“ 

„V závere tejto kapitoly budú zjavené niektoré dôležité dôvody, prečo bolo 

dovolené, aby sa toto všetko, čo je opísané v tejto kapitole, stalo. Niektoré z týchto 
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dôvodov už boli vo všeobecnosti zjavené v kapitole IX Hlavných ideí Nového 

Zjavenia, strany 88 – 103 (slovenského prekladu – pozn. prekl.). Čitateľovi sa radí, 

aby si osviežil svoju pamäť opätovným prečítaním si tej kapitoly, alebo, ak tak 

doteraz neurobil, aby si najprv prečítal tú kapitolu a až potom pokračoval v čítaní 

toho, čo nasleduje.“ 

„1. Ako bolo zjavené v tej kapitole, účelom Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista 

nebola eliminácia negatívneho stavu. Väčšina ľudí teda nepochopila pravý význam 

toho Príchodu.“ 

„Nech je teraz dané na známosť, že jedným z mnohých hlavných dôvodov Prvého 

Príchodu bolo v skutočnosti pripraviť javisko pre plné odhalenie pravej 

prirodzenosti negatívneho stavu. Tá prirodzenosť nemôže byť odhalená 

jednoduchým popretím Božej existencie, čo sa snažili dokázať ateistickí filozofi 

Pekiel a ich vedeckí prisluhovači. Toto je len jeden z mnohých menej dôležitých 

spôsobov, ako pracuje negatívny stav.“ 

„Každý vie, že negatívny stav nenávidí Boha, v tomto prípade Pána Ježiša Krista, 

a že si preto nič neželá viac, než presvedčiť ľudí, že Boh neexistuje a že príbeh o 

živote Pána Ježiša Krista na vašej planéte je mýtus, alebo že bol len obyčajná ľudská 

bytosť, možno osvietená, no napriek tomu nie príliš iná než všetci ostatní ľudia, a že 

žiadna božskosť v Ňom/Nej nebola. Toto je príliš jednoduché.“ 

„Veľmi málo ľudí je však ochotných prijať fakt, že Peklá fabrikujú mnohé rozličné 

náboženstvá a duchovné hnutia, prostredníctvom a pomocou ktorých odvádzajú ľudí 

k sfalšovanej duchovnosti, robiac z nich tak lojálnych členov Pekiel, pod obľúbenou 

maskou služby Bohu alebo v mene Boha. Nuž, toto je oveľa ťažšie prijať, no 

skutočná prefíkaná prirodzenosť negatívneho stavu môže vyjsť na povrch ešte 

omnoho výraznejším spôsobom.“ 

„A ešte ťažšie prijateľný je fakt, že Peklá vynašli spôsob, ako sa infiltrovať medzi 

pozemských učeníkov Pána Ježiša Krista ― najprv v osobe Judáša, a potom neskôr 

v osobe Pavla ― a založili najmocnejšie duchovné, kultúrne, spoločenské, 

náboženské a politické hnutie pod názvom ,kresťanstvo‘, alebo v mene Krista, 

hlásajúc, že uctievajú Pána Ježiša, alebo Pána Krista, alebo dokonca Pána Ježiša 

Krista (ako Syna Božieho, a nie v zmysle súčasného ponímania Jeho/Jej pravej 

Prirodzenosti).“ 

„Ich pôvodnou zbraňou bol, samozrejme, Judáš Iškariotský. Ten však spáchal 

samovraždu, a tým vo svojom poslaní biedne zlyhal. Žiaden iný apoštol nebol 

ochotný zradiť svojho Nebeského Učiteľa. Petrova osobná zrada, odhliadnuc od 

súvzťažného významu tej zrady, vysvetleného na začiatku tejto kapitoly, netrvala 

dlho. V ten istý deň, keď zradil Pána Ježiša Krista, pocítil veľkú ľútosť a potom sa 

kajal. Preto bol neskôr pre negatívny stav už úplne nepoužiteľný. Negatívny stav 

vkladal do Petrovej osobnej zrady veľké nádeje, bol však trpko sklamaný jeho 

pokáním a návratom k Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 
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„No hoci je negatívny stav bláznivý, nie je hlúpy. Mal nejaké zálohy. Jednou z 

týchto záloh bol Saul/Pavol. Ako bolo uvedené vyššie, Saul/Pavol bol fyzickou 

inkarnáciou veľmi prefíkaného démona, ktorého počiatočným poslaním bolo 

znemožňovať aktivity apoštolov. Keď však v tomto ohľade všetky ostatné ľudské 

zdroje negatívneho stavu zlyhali, jeho poslanie bolo zmenené a mal preniknúť do 

radov apoštolov a založiť cirkev v mene Krista, ktorá by totálne a kompletne 

skorumpovala svojich stúpencov a ktorá by po tisícročia úspešne znemožňovala 

ľuďom pochopiť pravú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Ak niekto nechápe túto prirodzenosť správne, nemôže vybudovať a získať správne 

duchovné princípy, doktríny a životný štýl, zhodné s takou prirodzenosťou. A keďže 

jeho/jej osud a pozícia závisia od tohto najdôležitejšieho faktora, stotožnením sa s 

týmito nevhodnými a sfalšovanými duchovnými pojmami sa sám/sama nevedomky 

odsudzuje na pobyt v Peklách, alebo prinajmenšom nebude vedieť nájsť cestu do 

pozitívneho stavu.“ 

„Nuž, za takejto situácie možno najlepšie odhaliť pravú prirodzenosť negatívneho 

stavu; a poučenie pre celé Stvorenie môže byť najnezabudnuteľnejšie a najživšie. 

Nezabúdajte, prosím, že aktivácia negatívneho stavu bola dovolená za jedným 

dôležitým účelom: byť poučením pre všetkých, čo si nevoliť.“ 

„Ako už bolo týmto transmiterom uvedené veľakrát predtým v prvej časti Nového 

Zjavenia, mať možnosť voľby nezvoliť si niečo je rovnako životne dôležité a 

významné, ako mať možnosť všetkých ostatných volieb. Nie je možné rozhodnúť sa 

nezvoliť si to niečo, ak nejestvuje žiaden konkrétny, živý príklad toho niečoho. A 

keďže sa tu zaoberáme jedným z najzákladnejších a najdôležitejších duchovných 

princípov ― správnym chápaním pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a následne 

nadviazaním náležitého vzťahu s Ním/Ňou (nemožno nadviazať správny vzťah s 

niečím bez náležitého poznania a chápania prirodzenosti toho niečoho) ― bolo 

úplne prirodzené a nevyhnutné dovoliť všetky prekrútenia chápania tej 

Prirodzenosti, až po najextrémnejší prípad (,kresťanstvo‘), aby jestvoval príklad pre 

to, ako neponímať Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a ako nenadväzovať s 

Ním/Ňou vzťah.“ 

„Kresťanská cirkev či kresťanstvo slúži presne tomuto účelu. Vďaka príkladu 

kresťanov každý v celom Stvorení vie, čo si v tomto ohľade nezvoliť a ako 

neuctievať Pána Ježiša Krista. Bez tohto príkladu by bolo celé Stvorenie pripravené 

o toto dôležité poznanie. Prečo je také dôležité mať toto konkrétne poznanie?“ 

„Ako už bolo spomenuté veľakrát predtým, kvalita života jedinca vo všeobecnosti i 

vo všetkých detailoch závisí od jeho/jej vzťahu k jeho/jej Stvoriteľovi ― Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Keďže pôvodne bol život stvorený Najvyšším, Bohom, ktorým je 

Pán Ježiš Kristus, a keďže zdrojom pravého života je jeho Stvoriteľ, obsah, kvalita a 

štýl života každého bude závisieť výlučne od toho, aké stanovisko, postoj a vzťah 

zaujme k Zdroju tohto života.“ 
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„Je len logické, že je to tak. Je jasné, že jedine Absolútny Pán Ježiš Kristus, ktorý je 

život Sám/Sama Osebe a Sám/Sám od Seba, môže byť zdrojom života jedinca. 

Potvrdenie jedincovho života teda pochádza z nadviazania jeho vzťahu s týmto 

zdrojom. No, voľba mať vzťah akýmkoľvek spôsobom a cestou s týmto Absolútnym 

Zdrojom je daná tomu, po kom sa žiada, aby nadviazal taký vzťah. Ako ste si 

vedomí, skutočný a zmysluplný vzťah alebo akýkoľvek vzťah v tej súvislosti môže 

byť nadviazaný len na základe slobody voľby. Žiadny taký vzťah nie je možný z 

donútenia alebo z nevyhnutnosti.“ 

„Sloboda voľby je možná len vtedy, keď sú dostupné všetky nekonečné druhy a 

spôsoby volieb. Ak chýba akákoľvek voľba, vrátane zápornej alebo odmietavej, 

zapríčiňuje to, že ostatné voľby sú vykonávané nasilu alebo z nutnosti. V tom 

prípade to nie je voľba, ale otroctvo. Ako teda vidíte, voľba nezvoliť si niečo je 

rovnako dôležitá a potrebná ako akákoľvek iná voľba.“ 

„Než bol stvorený čas a priestor alebo Stvorenie, Pán Boh, Najvyšší, predvídal, že 

Sa v jednom bode času a priestoru bude inkarnovať do Zóny Vymiestnenia a na 

planétu Nula. Z tej pozície sa neskôr stane skutočnosťou úplne nové ponímanie 

tohto Pána Boha, Najvyššieho. On/Ona sa stane plnosťou, čo do formy, obsahu, 

esencie a substancie, Pána Ježiša Krista. Predvídajúc túto najzákladnejšiu, životne 

najdôležitejšiu a najzávažnejšiu udalosť, na vašej planéte bol nastolený stav, ktorý 

na konkrétnych a živých príkladoch ľudí ilustruje, ako nenadväzovať vzťah s Pánom 

Ježišom Kristom. Kresťanstvo ako celok sa stalo takým príkladom.“ 

„Preto bolo nevyhnutné dovoliť, aby kresťanstvo zradilo Pána Ježiša Krista. Preto 

bola cirkev postavená na princípe Saula/Paula, a nie na princípe Petra.“ 

„Teraz celé Stvorenie vie, ako náležite a správne nadväzovať vzťah a ponímať Pána 

Ježia Krista, nechytiac sa pritom do pasce nevhodnej voľby. Len čo sa získalo toto 

ponaučenie, mohla byť dokončená fúzia a začlenenie fyzického tela Pána Ježiša 

Krista, ktoré bolo učinené božským, a mohol vzniknúť a začať existovať úplne nový 

duchovný stav.“ 

„Každý taký nový stav, najmä ak sa týka večnej zmeny samotnej Prirodzenosti 

Samotného Stvoriteľa, si vyžaduje, aby mu predchádzali rozličné ilustrácie všetkých 

možných volieb, ktoré nemožno aplikovať na ten nový stav. Tu ide o to uvedomiť si, 

že každý nový stav a podmienky si vyžadujú transformačnú zmenu všetkého, čo 

bude nadväzovať vzťah s týmto novým stavom. Nemožno s ním nadväzovať vzťah 

starým, predtým vhodným spôsobom. Žiadny správny a trvalý vzťah nemožno s 

ničím novým a odlišným nadviazať po starom a starým spôsobom. Povaha toho 

nového je od základu iná. Preto si vyžaduje zásadne iný prístup, doteraz nedostupný 

a nepochopiteľný.“ 

„Takže, len čo Pán Ježiš Kristus uskutočnil túto Najvnútornejšiu, Vnútornú/ 

Prostrednú a Vonkajšiu zmenu Svojej Prirodzenosti a len čo boli spoznané všetky 

príklady, ako nenadväzovať vzťah s touto od základu zmenenou Prirodzenosťou, 

mohol byť zahájený proces, ktorým možno všetkých členov Stvorenia uviesť do 
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stavu reštrukturalizácie, prestavby, renovácie a transformácie celých ich myslí a 

osobností. Toto je potrebné kvôli ich prispôsobeniu a umožneniu im budovať tento 

nový vzťah s Absolútnym Zdrojom ich životov ― Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Ako už bolo uvedené predtým, tento základný a nanajvýš dôležitý proces sa začal 

najskôr v duchovnom svete, potom v intermediárnom svete a napokon v prírodnom 

svete pravého Stvorenia. Len čo bude úplne dokončený tam, plný dopad tohto 

nového stavu sa začne pociťovať v celej Zóne Vymiestnenia a neskôr aj na planéte 

Nula. V súčasnosti je len pár jednotlivcom na vašej planéte dovolené participovať 

na tejto zmene, aby dali príklad pre budúci dopad týchto udalostí na celú Zónu 

Vymiestnenia.“ 

„Z tohto dôvodu bolo predtým uvedené, že následky a dopad tohto nového 

duchovného stavu ― základnej zmeny v ponímaní pravej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista ― bude otriasať základmi celého Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a všetkými 

ich obyvateľmi počas budúcich eónov.“ 

„2. Negatívny stav nemôže byť eliminovaný, kým nebude dovolené, aby sa prejavila 

jeho plná prirodzenosť a kým si ju plne neuvedomí celé Stvorenie a jeho zážitky 

nebudú umiestnené v Univerzalite-toho-všetkého alebo v tej jej časti, ktorá sa v 

Svätej Biblii volá jazero ohňa a síry.“ 

„Ak by k tejto eliminácii malo dôjsť predčasne, nemohli by byť odhalené niektoré 

skrytejšie, a preto nebezpečnejšie aspekty jeho prirodzenosti. K dispozícii by teda 

bolo len veľmi povrchné poznanie jeho úplnej prirodzenosti, nedostatočné na 

náležité zodpovedanie otázky, aký by bol život, ak by nebol odvodený z pravého 

pozitívneho stavu, z Pána Ježiša Krista a z pravých duchovných princípov, alebo 

keby bol odvodený z falošných bohov a ich falošných duchovných princípov.“ 

„V tomto prípade by bolo celé Stvorenie pripravené o patričné poznanie všetkých 

dostupných volieb. Nemohlo by robiť rozumné a vhodné voľby v týchto 

najzákladnejších duchovných záležitostiach. Nemalo by dostatok patričných 

podkladov pre takú voľbu.“ 

„Nebolo by možné zažiť plné docenenie pravej prirodzenosti pozitívneho stavu, 

ktorá pochádza z Prirodzenosti jej Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista — keby 

neexistovalo žiadne porovnanie s tým, čo nie je z pozitívneho stavu alebo od Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Je teda nevyhnutné dovoliť negatívnemu stavu, aby sa úspešne rozvinul podľa jeho 

najlepších možností, aby členovia pozitívneho stavu mohli plne a kompletne 

zhodnotiť základné rozdiely medzi týmito dvoma stavmi. Teraz, na základe takého 

porovnania, možno učiniť voľbu založenú na istote a priamej skúsenosti toho, čo je 

najžiaducejšie a najpotrebnejšie, a nie toho, čo je založené na násilí alebo 

nevyhnutnosti. Ak máte len jednu voľbu ― pozitívnu ― nemáte vôbec žiadnu 

voľbu. Ste otrokom jedinej voľby. Na základe takej nanútenej voľby nemožno 

vybudovať žiadny pravý vzťah, založený na láske a vzájomnosti.“ 
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„Pán Ježiš Kristus je životom pozitívneho stavu. Preto je len prirodzené, že každé 

porovnanie musí byť porovnaním so životom, ktorý buď úplne popiera Pána Ježiša 

Krista (ako napríklad ateisti a nekresťanské náboženstvá), alebo nesprávne poníma 

Jeho/Jej pravú Prirodzenosť, alebo falšuje a skresľuje správne chápanie a 

akceptovanie tejto Prirodzenosti. Kresťanstvo a všetky kresťanské náboženstvá 

slúžia dobre tomuto účelu. Toto je jeden z dôvodov, prečo bolo dovolené, aby sa 

objavili.“ 

„3. V Základoch ľudskej duchovnosti — úplne prvá kniha predošlej časti Nového 

Zjavenia — bolo zjavené, že vašej planéte bola pridelená rola konkrétnej a 

skúsenostnej ilustrácie pravej prirodzenosti negatívneho stavu, s istými predstavami 

o prirodzenosti pozitívneho stavu. Kvôli tejto konkrétnej pozícii planéty Nula bolo 

práve tu negatívnemu stavu dovolené aktivovať sa a nadobudnúť prevahu. Ako si 

pamätáte, ľudia zodpovední za túto aktiváciu sa volajú pseudo-tvorcovia. Stali sa 

plne vládcami Zóny Vymiestnenia, planéty Nula a celého negatívneho stavu.“ 

„Kvôli faktu, že negatívny stav bol iniciovaný v najexternejšom, vonkajšom stupni 

prírodného sveta (vo vonkajšku vonkajška) a vaša planéta zaujíma túto pozíciu, vaša 

planéta je miesto, kde sa musia manifestovať všetky katastrofálne následky tej 

aktivácie negatívneho stavu, jediným možným spôsobom, dostupným v takom 

krajnom vonkajšom stave — konkrétnym, hmatateľným a vonkajším životným 

štýlom všetkých jeho účastníkov.“ 

„Ilustrovanie negatívneho stavu z vašej úrovne sa teda odráža vo vonkajšej 

organizačnej štruktúre jej charakteru. Akékoľvek duchovné alebo pseudo-duchovné 

idey, ktoré sú prenášané na vašu planétu, sú na základe charakteru jej pozície 

demonštrované nie až tak duchovne a vnútorne, ako skôr formou nejakej vonkajšej 

organizačnej snahy.“ 

„Ľudia majú sklon organizovať sa okolo takých ideí vo forme náboženstiev, 

spoločností, bratstiev, sesterských rádov, politických strán, kmeňov, štátov, krajín 

atď. Budujú na tých ideách všemožné konvencie, tradície, zvyky a rituály, ktorých 

udržiavanie, zvečňovanie a podpora sa stáva prevládajúcim životným štýlom 

všetkých, ktorí sú súčasťou takej organizácie.“ 

„Dochádza tu k tomu, že obsah ideí stráca svoj pôvodný význam a účel a namiesto 

toho je nahrádzaný tými konvenciami, tradíciami a zvykmi, ktoré sa musia 

dodržiavať, uctievať a presadzovať za každú cenu nie kvôli obsahu tých ideí, ale 

kvôli ich formám, zobrazujúcim sa vo vonkajších organizáciách.“ 

„Takým postojom sú vraj splnené duchovné požiadavky. Neberie sa ohľad na nič 

interné alebo vnútorné, a ak áno, nie je to prioritné, ale je to podmienené vonkajšími 

požiadavkami. Taká je prirodzenosť negatívneho stavu.“ 

„Z tohto dôvodu sa napríklad všetko, čo je napísané v Svätej Biblii, berie doslovne, 

napriek faktu, že Pán Ježiš Kristus počas Svojho pozemského života každého jasne 

varoval, že všetko, čo je povedané, je povedané v podobenstvách a 

súvzťažnostiach.“ 
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„Ľudia si stále nechcú uvedomiť a akceptovať, že každé slovo vyslovené Pánom 

Ježišom Kristom, kým bol na vašej planéte, nemá vôbec žiadny doslovný význam. 

Aj keď sa zdá, že tie výroky sú vyjadrené jednoduchou, doslovnou rečou, nemajú 

žiadny skutočný doslovný význam. Nikdy nie sú myslené doslovne. Jediným 

dôvodom tejto situácie je jasný fakt, že na vašej planéte nebolo vtedy možné 

vyjadriť ani pochopiť žiadne priame, skutočne duchovné idey, pre jej 

najmaximálnejšiu vonkajšiu pozíciu.“ 

„Majte, prosím, na pamäti, že akákoľvek duchovná idea je vždy internej, vnútornej 

povahy. Preto ju možno zachytiť, pojať, pochopiť a môže sa stať zdrojom 

jedincovho života len v jeho vnútrajšku, v najvnútornejšej Duchovnej Mysli.“ 

„No väčšina ľudí tento dôležitý fakt ignoruje. Fakticky, jedným z kľúčových bodov 

negatívneho stavu bolo v tomto ohľade potlačiť alebo odstrániť z ľudských myslí 

uvedomenie si faktu, že doslovný význam výrokov v Svätej Biblii nemá žiadny 

duchovný zmysel a že tento význam bol použitý len na skrytie skutočných 

duchovných ideí, ktoré obsahuje. Hlavný dôraz je vždy na doslovnom zmysle.“ 

„Niektoré z fundamentalistických kresťanských náboženstiev a mormóni sú pyšní na 

svoje ohavné zdôrazňovanie toho, že berú všetko, čo je povedané alebo napísané v 

Svätej Biblii, a zvlášť v Listoch apoštolov, najmä v Listoch Pavla, doslovne a 

externe. V tomto ohľade bolo Pavlovou rolou držať ľudí vo vonkajšku a ignorovať 

akýkoľvek vnútorný duchovný význam. Pavlove slová teda vytlačili Slovo Pána 

Ježiša Krista, ktorý varoval pred takým doslovným ponímaním duchovných ideí.“ 

„Tejto situácii bolo dovolené udiať sa preto, aby sa celému Stvoreniu 

demonštrovalo, čo sa stane, ak sa doslovný význam Svätej Biblie berie doslovne, a 

nie duchovne; ak je celé duchovné hnutie vo forme kresťanskej cirkvi postavené na 

takých vonkajších premisách; aký druh životného štýlu vznikne a bude existovať na 

základe takého skresleného ponímania; a aký je výsledok ľudského života na planéte 

Nula, ak je odvodený z takého vonkajšieho, doslovného významu. Poučenie tu 

spočíva v definitívnom pochopení, že v tom najexternejšom alebo vo vonkajšej 

mysli nemôže byť iniciované nič vskutku duchovné a pozitívne. Funkcii a slovám 

vonkajšej mysle nebolo nikdy určené také iniciovanie. Jej účelom a funkciou je 

ilustrácia, manifestácia a realizácia následkov, dôsledkov a výsledkov akejkoľvek 

duchovnej idey iniciovanej v najvnútornejšom.“ 

„Aby sa vám to opäť pripomenulo, princípom je tu vždy z vnútra von, nikdy nie 

zvonka dovnútra, s výnimkou spätnej väzby všetkých následkov, dôsledkov a 

výsledkov vnútorných iniciácií. Poučenie tu teda spočíva v tom, čo sa stane, keď sa 

prijme taký prekrútený, na hlavu postavený smer a stane sa dominantným životným 

štýlom celej planéty. A keďže hlavnou duchovnou ideou je idea správneho chápania 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, práve táto idea sa stáva pre negatívny stav hlavným 

terčom skreslenia na vašej planéte a všade inde v Zóne Vymiestnenia.“ 

„Toto opäť celému Stvoreniu dáva predstavu o tom, ako by sa nikto nikdy nemal 

rozhodnúť odvodzovať akýkoľvek význam a účel z niečoho, čo nemá žiadny význam 
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a účel — z negatívneho stavu a jeho zdôrazňovania doslovného významu. Toto je 

ďalší dôvod, prečo bolo dovolené, aby na vašej planéte došlo k zrade kresťanstva.“ 

„4. Ako si pamätáte z predošlej kapitoly, proces fúzie a začlenenia fyzického tela 

Ježiša Krista do celku Božskej Esencie a Božskej Substancie Najvyššieho, Boha, bol 

zavŕšený až nedávno, učiniac skutočnosťou úplne nový, doteraz nepoznaný 

duchovný stav a proces — Pána Ježiša Krista. Tento proces v skutočnosti 

pozostával, okrem mnohých iných záhadných vecí, z internalizácie/osvojenia si 

všetkých prvkov toho tela z ich stavu vonkajška.“ 

„Stav vonkajška bol v jeho konečnom zmysle produktom negatívneho stavu. Nič z 

negatívneho stavu však nemôže byť včlenené do stavu absolútne pozitívneho. V 

prípade takého včlenenia by pozitívny stav už viac nebol absolútne pozitívny.“ 

„Preto bolo nutné v malých, postupných krokoch geneticky, duchovne, duševne a 

všetkými ostatnými prostriedkami, dostupnými len Pánovi Ježišovi Kristovi, 

reštrukturalizovať, zmeniť, poprepájať a transformovať všetky tieto prvky, a urobiť 

to takým spôsobom, aby boli zbavené akejkoľvek negatívnej konotácie, určenej ich 

vonkajšou povahou, aby sa ale zároveň zachovala ich schopnosť prežitia v 

negatívnom stave, akoby boli z ich vlastného prostredia a miesta pôvodu.“ 

„Zachovanie schopnosti prežitia je úplne nutný predpoklad, pretože dáva Pánovi 

Ježišovi Kristovi príležitosť vstúpiť do negatívneho stavu kedykoľvek a kdekoľvek 

bez toho, aby stratil Svoju Absolútnu Pozitívnu Prirodzenosť, a zároveň bez 

zničenia členov negatívneho stavu Svojou čírou prítomnosťou.“ 

„Fyzické telo Pána Ježiša Krista má teda istý stupeň príbuznosti so Zónou 

Vymiestnenia, a zvlášť s vašou planétou. Ak by pravá budúca Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista bola zjavená krátko po Jeho/Jej vzkriesení a odchode do duchovného 

sveta, dávno predtým, než došlo k tejto fúzii a zjednoteniu, usúdilo by sa, že pravým 

vnútorným stavom je v skutočnosti vonkajší stav. Preto by neexistoval žiadny 

vnútorný význam, žiadny vnútorný stav a žiadna pravá duchovnosť. Celý význam a 

účel života by bol naveky vložený do Zóny Vymiestnenia a do jej vonkajšieho 

stupňa.“ 

„Došlo by k úplnému stotožneniu sa s touto koncepciou a už nikdy by nemohlo 

dôjsť k žiadnej jej zmene. Za týchto okolností by bol každý odsúdený zostať naveky 

v úplnej slepote ohľadne akejkoľvek pravdy. V tomto prípade by fakticky lži boli 

považované za pravdu a nebolo by možné nijako sa dostať z tohto stavu. Každý by 

zostal navždy uväznený v jednom stave.“ 

„Ak by bol Pán Ježiš Kristus považovaný len za Absolútny Stav Vonkajška, nebolo 

by možné získať žiadny pravý význam a účel ničoho. To by znamenalo, že Božskosť 

a kompletnosť predchádzajúcej prirodzenosti Najvyššieho by bola zredukovaná a 

prenechaná prírodnému-vonkajšiemu, alebo v konečnom zmysle negatívnemu 

stavu.“ 
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„Najvyšší by sa tak stal negatívnym. V tom prípade by naveky nastala zničujúca, na 

hlavu postavená pozícia. Negatívny stav by bol skutočne považovaný za stav 

pozitívny a pozitívny stav by bol považovaný za negatívny stav, pretože, koniec 

koncov, Ježiš Kristus prišiel z pozitívneho stavu uprednostniac negatívny stav do tej 

miery, že Si vzal so Sebou fyzické telo negatívneho stavu. Preto miluje negatívny 

stav, včleniac ho do Seba a posvätiac ho a využívajúc ho na zjavovanie sa Svojim 

ľuďom. Prísť k tomuto záveru znamená spáchať neodpustiteľný hriech. Keď sa 

niekto stotožní s touto ohavnou predstavou, z pozície začlenenia negatívneho stavu 

do celkovej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista sa sám odsudzuje na večný pobyt v 

negatívnom stave. Aby sa taká možnosť nikdy neuskutočnila, Pán Ježiš Kristus 

zaistil, že pravá Prirodzenosť Jeho/Jej Esencie a Substancie a osud Jeho/Jej 

fyzického tela boli utajené dovtedy, kým sa nezavŕšila úplná transformácia toho tela 

a kým sa neuskutočnilo jeho zlúčenie a definitívne včlenenie do Jeho/Jej 

Absolútneho Stavu.“ 

„Keďže tento proces prebieha z vnútra von, nemôže dôjsť k žiadnemu včleneniu 

ničoho negatívneho do Absolútneho Stavu, ako by to bolo v prípade procesu zvonka 

dovnútra. Musíte si uvedomiť, že to, čo sa tu zjavuje, je nesmierne ťažké vyjadriť vo 

vašom ohromne obmedzenom jazyku a pojmoch. Vo vašej slovnej zásobe nemáte 

žiadne slová, ktorými by sa bolo možné čo i len vzdialene priblížiť k 

zrozumiteľnému opisu toho, čo sa odohralo v tomto procese.“ 

„Bolo teda nutné dovoliť kresťanskému hnutiu, aby sme použili vaše slová, vstúpiť 

do hry a ponímať Prirodzenosť Pána Ježiša Krista ako rozdelenú, nezjednotenú a 

rozpoltenú na tri osoby v jednom Bohu — Otca, Syna a Ducha Svätého — a zaviesť 

skreslené postupy uctievania Boha. Z pozície separácie nemôže dôjsť k žiadnemu 

znesväteniu. Keď už uskutočníte tú separáciu, nebudete viac uctievať pravého Boha, 

ale niečo, čo v skutočnej realite neexistuje. Uctievať niečo, čo neexistuje, znamená 

neuctievať nič. Opäť, také uctievanie nemôže byť žiadnym znesvätením a žiadnym 

neodpustiteľným hriechom.“ 

„Z tejto pozície, len čo bol zavŕšený proces zbožštenia toho tela a nastolená jeho 

úplná jednota, mohol sa začať proces eliminácie negatívneho stavu zvnútra jeho 

samotného bytia a existencie. Všetci účastníci negatívneho stavu si môžu naďalej 

zachovať príležitosť byť spasení, prijatím tohto faktu o Pánovi Ježišovi Kristovi a 

podriadením sa Mu/Jej vo veci reštrukturalizácie, prestavby, obnovy, liečby, 

transformácie, vzkriesenia a nadelenia novým životným štýlom, zhodným s Novým 

Duchovným Stavom. Taká je logika dovolenia tejto situácie na vašej planéte.“ 

„5. V Zjavení Ježiša Krista skrz Jána, v kapitole 10, verš 7, je uvedené:“ 

„ ,ale v dňoch trúbenia siedmeho anjela, keď sa prichystá zatrúbiť, 

dokončí sa Božie tajomstvo, ktoré oznámil Svojim služobníkom 

prorokom.‘ “ 

„A v kapitole 11, verš 15, tej istej knihy je napísané:“ 
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„ ,Potom zatrúbil siedmy anjel: A v nebi zazneli silné hlasy hovoriac: 

„Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista 

a On bude kraľovať na veky vekov“.‘ “ 

„ ,V dňoch trúbenia siedmeho anjela‘ znamená, keď bola zavŕšená plnosť 

predchádzajúceho duchovného stavu a vyčerpaná jeho užitočnosť. ,Keď sa prichystá 

zatrúbiť‘ znamená tesne pred zahájením ďalšieho kroku. ,Božie tajomstvo sa 

dokončí‘ znamená zavŕšenie procesu fúzie, začlenenia, zjednotenia a skríženia 

všetkých prvkov Ježiša Krista s celkom Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, čím 

sa Najvyšší stáva pravým Pánom Ježišom Kristom s úplne novou, doteraz 

nedostupnou Prirodzenosťou.“ 

„ ,Ktoré oznámil Svojim služobníkom prorokom‘ znamená, ako to sľúbil celému 

Stvoreniu pred časom a priestorom a pred dovolením aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Všimnite si, prosím, že ďalší krok, v čase a po zatrúbení siedmeho anjela, sa 

nemohol uskutočniť, kým ,sa nedokončí Božie tajomstvo‘. Pán Ježiš Kristus je 

Absolútnym Príkladom všetkých nutných zmien, ktoré sprevádzajú neustály 

duchovný pokrok. Je Absolútny Prototyp. Určuje spôsob, obsah, formu, prostriedky, 

intenzitu a rozsah týchto nevyhnutných zmien. Teda, kým nebol tento proces, 

opísaný v druhej kapitole tejto knihy a predpovedaný v Svätej Biblii (vyššie 

citované verše), dokončený v Najvyššom, kedy sa Najvyšší stal plnosťou Pána 

Ježiša Krista, nemohlo sa vykonať nič zásadne významné, čo by malo hlboký dopad 

na celé Stvorenie a Zónu Vymiestnenia,.“ 

 „Táto situácia zobrazuje duchovný princíp, že akákoľvek zmena musí byť zahájená 

v najvnútornejšej oblasti bytia a existencie a následne šírená po celom Stvorení k 

jeho najexternejšiemu okraju.“ 

„Ak sa má uskutočniť nový, úplne odlišný duchovný stav, musí byť zahájený v 

Najvnútornejšom Najvnútornejšieho — v Bohu, Najvyššom. Kým nie je nastolený 

vhodný súbor podmienok v samotnej Prirodzenosti Najvyššieho, nemôžu sa nikde 

uskutočniť žiadne zmeny, najmä nie takejto veľkosti. Pre vás je veľmi ťažké 

predstaviť si to alebo to pochopiť. Zmena, ku ktorej došlo v Prirodzenosti 

Najvyššieho, bola zahrnutím, fúziou a začlenením niečoho do Jeho/Jej celku, čo tam 

bolo len potenciálne, na základe faktu toho sľubu, daného pred stvorením času a 

priestoru, no nie v konkrétnej realite. Prostredníctvom fyzického tela Ježiša Krista 

získal Najvyšší úplne iný titul, stanúc sa teraz Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Ako si pamätáte, prvým krokom v tomto procese bolo oddelenie prvku z 

Absolútnej Vonkajšej Mysle — ,Krista‘ — a jeho splynutie, procesom kríženia, s už 

zlúčenými dvoma prvkami, vzatými z Márie a Jozefa. S následnou fúziou duševnosti 

z prvku Absolútnej Vnútornej Mysle Najvyššieho — ,Ježiša‘ — vznikol a začal 

existovať Nový Kríženec — Ježiš Kristus.“ 

„Ďalším krokom bolo získanie tretieho prvku, vzatého z Absolútnej Najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle (predtým sa volala Vnútorná Myseľ) Najvyššieho — ,Pána‘ — a 

jeho zlúčenie so zvyškom toho Kríženca. Tomuto procesu predchádzalo očistenie, 
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zbavenie a oslobodenie prvkov, vzatých z Márie a Jozefa, od všetkých ziel a lží, 

ktoré v nich boli obsiahnuté. Toto sa urobilo tajomným procesom vnútorného 

osvojenia si ich (internalizáciou) celkom Najvyššieho, Ježiša Krista — skrz boj a 

pokúšanie negatívnym.“ 

„Tento krok odzrkadľuje ďalšiu formu kríženia. Výsledkom toho je úplne nový 

Absolútny Duchovný Stav — Pán Ježiš Kristus. V tomto stave sú nastolené všetky 

súvzťažné faktory so všetkým a je nadviazané priame spojenie so všetkými 

úrovňami Stvorenia, sentientnej mysle a Zóny Vymiestnenia.“ 

„Teraz je Pán Ježiš Kristus priamo spojený nielen s najvnútornejšou Duchovnou 

Mysľou každého, čo bolo aj tak vždy, ale aj s ich vnútornými mysľami, s ich 

vonkajšími mysľami, a prostredníctvom do Neho/Nej včlenených prvkov, 

pochádzajúcich z Márie a Jozefa, aj so Zónou Vymiestnenia a pseudo-mysľami 

vyfabrikovanými pseudo-tvorcami.“ 

„Táto nová situácia dostáva celé Stvorenie do stavu pripravenosti podniknúť ďalší 

krok, jeden z najdôležitejších, ohlasovaný trúbením siedmeho anjela.“ 

„,Mocné hlasy v nebi‘ znamenajú najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ každého a celý 

duchovný svet pozitívneho stavu (,nebo‘), uznávajúc, rozoznávajúc, chápuc a 

akceptujúc fakt Nového Duchovného Stavu. ,Kráľovstvá tohto sveta‘ neznamenajú 

politické krajiny na planéte Nula, ako by naznačoval doslovný význam a ako tieto 

slová interpretuje väčšina kresťanov. Namiesto toho to znamená celý intermediárny 

svet, celý prírodný svet a príslušnú vnútornú a vonkajšiu myseľ každého. ,Stali sa 

kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista‘ znamená, že boli zjednotené v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli, kde je Pán Ježiš Kristus, a s Absolútnou 

Vonkajšou Mysľou Pána Ježiša Krista — ,Jeho Krista‘ — čo sa priamo vzťahuje na 

Zónu Vymiestnenia, všetky Peklá a na planétu Nula (vašu planétu). Teraz je celé 

Stvorenie a celá Zóna Vymiestnenia so všetkými ich prvkami pod priamou vládou 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Predčasné zjavenie významu a obsahu tohto tajomstva, ukrytého v doslovnom 

význame Svätej Biblie, ktorý sám osebe nemá žiadny zmysel, by poskytlo 

negatívnemu stavu ohromnú príležitosť pripraviť sa na túto udalosť a skomplikovať, 

ak nie celkom podkopať tento proces.“ 

„Jediné, čo vedel negatívny stav, ako aj všetci ostatní v pozitívnom stave a na vašej 

planéte, bolo, že je nejaké ohromné tajomstvo Božie a o Bohu. Ale o aké tajomstvo 

vlastne išlo, čoho sa presne týkalo, kde, kedy a ako sa uskutoční — to až doteraz, 

kedy bol ten proces úspešne dokončený, nikto nevedel.“ 

„Preto, ako tento proces fúzie pokračoval, Pán Ježiš Kristus dovolil, aby sa 

uskutočnili ohromné skreslenia, vo forme kresťanstva a všetkých ostatných 

náboženstiev, týkajúce sa Boha a Ježiša Krista, aby nebolo možné, že by niekomu 

prišlo na um poznanie, o aké Božie tajomstvo sa jedná a aby nemohlo dôjsť k 

žiadnemu osudnému zásahu do tohto procesu.“ 
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„Každý bol teda vedený k vonkajšej, doslovnej interpretácii týchto výrokov v Svätej 

Biblii, bez toho, aby sa niekedy čo i len nepatrne priblížil k ich pravému vnútornému 

duchovnému významu.“ 

„Toto je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo Pán Ježiš Kristus dovolil zradu 

kresťanstva a všetkých ostatných náboženstiev. Bola to záležitosť maximálnej 

bezpečnosti, kvôli konečnému spaseniu každého z otroctva a poroby negatívneho 

stavu a kvôli totálnej konečnej eliminácii samotného negatívneho stavu.“ 

„Ak by negatívny stav poznal toto tajomstvo a záhadu, bol by vynašiel také ukrutné 

a ohavné prostriedky, ako zmariť tento proces, že by to malo za následok totálne a 

večné zničenie celej Zóny Vymiestnenia, planéty Nula a všetkých ich obyvateľov.“ 

„6. Ako viete, jednou z najzákladnejších výsad, ktorej sa tešia všetci v Stvorení Pána 

Ježiša Krista a v Zóne Vymiestnenia, ako aj na planéte Nula, je sloboda voľby. 

Tento princíp poskytuje každému hlboký pocit nezávislosti a zodpovednosti. Je 

hlavným stavebným blokom, na ktorom sú postavené a štruktúrované všetky vzťahy. 

Vskutku zmysluplný, uspokojivý a napĺňajúci vzťah možno budovať len vďaka 

slobode voľby. Toto platí najmä vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože bol v 

stave Absolútnej Slobody Voľby, Pán Ježiš Kristus sa rozhodol stvoriť Svoje 

Stvorenie; vstúpiť do Zóny Vymiestnenia a na planétu Nula; podstúpiť všetky vyššie 

uvedené procesy a nadeliť všetky sentientné entity rovnakým rozhodujúcim 

atribútom — slobodou voľby.“ 

„Požiadavkou tohto atribútu je, že každá sentientná entita musí mať vzťah s každým, 

a najmä so svojím Stvoriteľom — Pánom Ježišom Kristom — na základe tejto 

slobody voľby. Jedinec si teda môže slobodne zvoliť, aký chce nadviazať a mať 

vzťah, postoj, prístup, správanie alebo pocity, alebo názor na Pána Ježiša Krista a na 

všetkých ostatných.“ 

„Ako už bolo uvedené vyššie a v predošlých knihách tohto prenášateľa, duchovný 

profil jedinca a kvalita jeho/jej života závisia od slobodných volieb, ktoré urobí 

ohľadne Pána Ježiša Krista. Toto určuje jeho/jej pozíciu a miesto v rámci hierarchie 

duchovnej organizácie Stvorenia. To tiež určuje, či je niekto členom pozitívneho 

stavu, alebo otrokom negatívneho stavu. Žiadny iný faktor nie je v tomto ohľade 

taký dôležitý ako tento. K takému umiestneniu však musí dôjsť na základe slobodnej 

voľby, a žiadnymi inými prostriedkami.“ 

„Z vyššie uvedeného vyhlásenia je jasné, že najdôležitejšou slobodnou voľbou zo 

všetkých volieb, ktorú treba urobiť, je voľba prijať, alebo odmietnuť pravú novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Potvrdenie tejto voľby, ako aj akejkoľvek inej 

voľby, je možné len prostredníctvom následkov, dôsledkov a výsledkov takej 

voľby.“ 

„Nemožno mať žiadny pocit slobody voľby, ak sa jasne nezažijú následky, výsledky 

a dôsledky tejto slobody. Toto je časť zodpovednosti, obsiahnutá v slobodnej voľbe. 

Keď už je voľba urobená, prináša prirodzene svoje ovocie.“ 
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„Ako viete, všetci musia mať k dispozícii všetky voľby. Takisto aj všetky následky, 

výsledky a dôsledky. Ale, ako môže niekto vedieť, čo si má zvoliť, ak nie sú 

dostupné žiadne skúsenostné príklady výsledkov takých volieb? Odpoveďou 

je dovolenie určitým dobrovoľníkom zvoliť si dokonca aj ten najnegatívnejší a 

najnepriaznivejší typ volieb a svojimi živými príkladmi ilustrovať všetky následky, 

výsledky a dôsledky týchto volieb.“ 

„Planéta Nula bola založená presne na tento účel. Na túto planétu sa inkarnoval Pán 

Ježiš Kristus. Preto musí byť práve na tejto planéte ľuďom dovolené zvoliť si 

komoliť, prekrúcať, skresľovať a falšovať úplne všetko, no hlavne správne chápanie 

a vzťah s pravou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„Len čo kresťanstvo a všetky ostatné náboženstvá na vašej planéte učinili túto 

rozhodujúcu voľbu, mohli sa ilustrovať, spríkladniť, uskutočniť, realizovať a 

manifestovať následky, dôsledky a výsledky takej zničujúcej voľby, pre dôležité 

duchovné poučenie sa každého v celom Stvorení.“ 

„Teraz môže každý v Stvorení úplne jasne a konkrétne vidieť, čo sa stane, ak si 

niekto zvolí skreslenia, lži a prekrútenia ohľadne Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. 

Opäť, ako už bolo uvedené na začiatku tejto kapitoly, dáva im to jasnú voľbu toho, 

čo si nevoliť. Všetky politické, ekonomické, spoločenské, rasové, náboženské a 

akékoľvek iné otrasy, nepokoje a pohromy; všetky choroby, neduhy; všetky zločiny, 

trápenia, utrpenia a všetko, čo tam máte v takej hojnosti, sú výlučne výsledkami, 

následkami a dôsledkami tejto zničujúcej voľby.“ 

„Mnohí ľudia budú ťažko pregĺgať toto vyhlásenie, použijúc váš spôsob vyjadrenia. 

Keby sa ale čo i len na okamih zastavili a dôkladne zamysleli, jasne by si uvedomili 

pravdu v tejto veci. Ak najvýznamnejšou a životne najdôležitejšou voľbou zo 

všetkých volieb je to, ako nadväzovať vzťah s Pánom Ježišom Kristom — svojím 

Stvoriteľom; ak zdrojom pravého života je Pán Ježiš Kristus, potom taká voľba musí 

určovať všetky aspekty jedincovho života, do jeho najmenších podrobností. Tak je 

to bez akejkoľvek výnimky či výhrady.“ 

„Ľudia na vašej planéte majú vo všeobecnosti vážny zlozvyk považovať politické, 

ekonomické, spoločenské a podobné udalosti za udalosti, ktoré nemajú vôbec žiadnu 

duchovnú súvislosť. Myslia si, že jedinú súvislosť s touto duchovnou záležitosťou 

možno nájsť v náboženstve a vo všetkom, čo sa priamo týka vyznávania Boha. Nie 

sú ochotní akceptovať najdôležitejší fakt, že všetky udalosti života, či už 

jednotlivca, alebo celého ľudstva, alebo planéty, alebo slnečnej sústavy, alebo 

galaxie, alebo vesmíru, alebo multivesmíru, alebo celého Stvorenia, majú vždy 

duchovné konotácie. Duchovné idey sú základom všetkých odohrávajúcich sa 

udalostí.“ 

„Preto ich obsah, manifestácia a dôsledok sú vždy určené duchovným postojom 

tých, ktorí sa zaoberajú takými ideami. Odmietnutie alebo skreslenie správnych 

duchovných pojmov, ktoré sú za všetkým, vedie k zničujúcim následkom, ako to 

vidno v celých dejinách ľudstva na vašej planéte.“ 
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„No presne toto je dôvod, prečo sú všetky tieto veci na vašej planéte dovolené. Z 

nich sa každý v Stvorení môže poučiť o následkoch takých odmietnutí alebo 

prekrútení a skreslení základných duchovných princípov.“ 

„7. Kresťanstvo a všetky kresťanské náboženstvá, ako aj všetky ostatné náboženstvá 

na planéte Nula slúžia dvom hlavným účelom:“ 

„a. Ako hlavná zbraň v rukách negatívneho stavu na sabotovanie a zničenie všetkých 

tvorivých snáh Pána Ježiša Krista a všetkých členov pozitívneho stavu. Ako viete, 

najlepší spôsob, ako bojovať s Bohom, je bojovať, takpovediac, v mene Božom. Tak 

je meno Božie alebo Ježiša Krista brané a stavané do čela väčšiny, ak nie všetkých 

pekelných ideí, a veľmi presvedčivým spôsobom prezentované ostatnému Stvoreniu 

a Zóne Vymiestnenia. Účelom je tu zmiasť ľudí, alebo aspoň zasadiť do nich zrnko 

pochybnosti.“ 

„Koniec koncov, ak nám Boh povie, aby sme niečo urobili, radšej to urobme, lebo 

inak uvidíme. Všimnite si, prosím, že sa tu apeluje hlavne na strach z potrestania 

večným pekelným ohňom. Ak niekto neverí a slepo neposlúcha, čo sa požaduje v 

mene Božom alebo Ježiša Krista, bude neodvolateľne potrestaný a odsúdený horieť 

v Pekelnom ohni najbolestivejším a najpríšernejším spôsobom.“ 

„Toto je pravda najmä ohľadne kresťanských náboženstiev. Kázanie o ohni a síre 

Pekiel je jednou z najobľúbenejších kratochvíľ mnohých kazateľov. Ako vidíte, je tu 

veľmi málo lásky, ale, samozrejme, veľa strachu. Celá filozofia Pekiel je založená 

na strachu a treste. Samozrejme, strach a trest sú ľudským mysliam vštepované od 

kolísky až po hrob: Boj sa Boha, inak budeš do večnosti horieť v Pekelnom ohni. 

,Pekného‘ sadistického ,boha‘ uctievajú všetci kresťania a ostatní!“ 

„b. Ako hlavný prostriedok pre poučenie každého v Stvorení Pána Ježiša Krista o 

tom, čo sa stane, ak dôjde k pokusu nadviazať s Pánom Ježišom Kristom vzťah nie z 

pozície pravej lásky, ale z pozície strachu a trestu, a ak sú také požiadavky učinené v 

mene Božom alebo Ježiša Krista. A nielen to, ale aj čo sa stane, ak niekto vážne 

verí, že toto je jediný spôsob nadviazania vzťahu s Bohom. Koniec koncov, 

doslovný význam Svätej Biblie neustále žiada, aby sme sa báli Boha a velebili Boha. 

Toto je ďalšia živá ilustrácia a poučenie pre všetkých: Čo sa stane, ak sa výroky 

takých kníh, ako je Svätá Biblia, berú doslovne, a nie súvzťažne a duchovne, v ich 

vnútornom význame. Tragédia takého postoja je ohromná, ako o tom svedčia dejiny 

krvavých náboženských a iných vojen na vašej planéte. Uskutočnenie sa všetkých 

týchto vecí bolo dovolené kvôli takému dôležitému poučeniu.“ 

„8. Zradu kresťanstva dovolil Pán Ježiš Kristus kvôli spáse všetkých tých, ktorí boli 

snaživými páchateľmi a účastníkmi negatívneho stavu od samého prvého okamihu 

jeho aktivácie až do úplne posledného okamihu jeho existencie, a tých, ktorí žijú vo 

všetkých Peklách vyfabrikovaných pseudo-tvorcami, vrátane samotných pseudo-

tvorcov. Toto je tajomstvo, ktoré až doteraz nebolo zjavené.“ 

„Ako k tomuto procesu prispieva zrada kresťanstva? Falšovanie, skresľovanie, 

komolenie a prekrúcanie duchovných ideí o Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a o 
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duchovnom živote vo všeobecnosti slúžia ako urýchľujúci katalyzátor vynesenia 

pravej prirodzenosti negatívneho stavu na povrch v jej najplnšom a totálne 

vyčerpávajúcom obsahu.“ 

„Jedným z hlavných dôvodov, prečo bude možné skrátiť trvanie tohto časového 

cyklu, v ktorom má negatívny stav dovolené byť aktívny a zažívaný, je to, že vďaka 

zrade kresťanstva je možné dosiahnuť ukončenie tejto aktivácie oveľa skôr, než by 

tomu bolo inak.“ 

„Ako si pamätáte z predošlého, vo všetkých slobodných volebných snahách je 

rozhodujúcim a konečným faktorom voľba, ktorá sa robí ohľadne Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Ak je to tak, a tu sa priamym Božským Zjavením Pána Ježiša Krista 

potvrdzuje, že je to tak, potom sa úplná ohavná, hnusná a ničomná prirodzenosť 

negatívneho stavu zrealizuje v tom, ako negatívny stav poníma Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista, a vo všetkých následkoch, výsledkoch a dôsledkoch takého slobodne 

zvoleného ponímania. Koniec koncov, všetky ostatné voľby a ich dôsledky, ktoré sa 

priamo netýkajú Pána Ježiša Krista, neposkytujú plné pochopenie toho, čo je vlastne 

negatívny stav zač. Všetky tieto záležitosti vám zas a znova hovoria, ako je zásadne 

dôležité mať správne chápanie a vzťah s Pánom Ježišom Kristom a s Jeho/Jej Novou 

Prirodzenosťou. Toto je dôvod, prečo je pre negatívny stav kľúčovým bodom 

znemožniť to — vynaliezaním všemožných prekrútených ideí, týkajúcich sa týchto 

záležitostí.“ 

„V tomto je paradoxné bláznovstvo negatívneho stavu: Čím je úspešnejší v 

prekrúcaní, skresľovaní, falšovaní a komolení duchovných ideí o pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a všetkých duchovných princípov, tým jasnejšie 

odhaľuje svoju pravú prirodzenosť. Odhaľovaním svojej pravej prirodzenosti sa 

čoraz viac blíži k svojmu definitívnemu koncu. Zrada kresťanstva slúži presne 

tomuto účelu. Práve v rámci kresťanských náboženstiev sa toto falšovanie, 

prekrúcania a skresľovanie objavovalo najvýraznejšie. Toto je jeho zrada.“ 

„Len čo je však celá prirodzenosť negatívneho stavu odhalená (a jej konečné 

odhalenie je možné vďaka spôsobu, akým negatívny stav poníma Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista, a vďaka výsledkom tohto ponímania), Pán Ježiš Kristus zo Svojho 

Nového Absolútneho Celku, ktorý do Seba včlenil, zlúčil a zahrnul fyzické telo 

Ježiša Krista, zo samotného vnútra negatívneho stavu môže a vie pokračovať v 

procese záverečného aktu Jeho/Jej spásy všetkých v negatívnom stave. Tento proces 

je známy pod názvom Druhý Príchod Pána Ježiša Krista, ktorý je témou ďalšej 

kapitoly tejto knihy. Jasne teda vidieť, prečo bolo toto všetko dovolené na vašej 

planéte — planéte Nula.“ 

„Ten/Tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš 

Kristus zjavil v tejto kapitole.“ 
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ŠTVRTÁ KAPITOLA 
 

Druhý Príchod Pána Ježiša Krista 
 

 

1. februára 1988, po ceste zo Santa Barbary do Santa Márie v Kalifornii, prišlo ku 

mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Predošlá kapitola tejto knihy sa na samom svojom konci zmieňuje o Druhom 

Príchode Pána Ježiša Krista. Je úplne logické ďalej sa zaoberať touto vážne 

nepochopenou udalosťou a pojmom.“ 

„Kvôli nadobudnutiu určitého stupňa pochopenia, čo sa myslí pod Druhým 

Príchodom Pána Ježiša Krista, je nutné objasniť najprv niektoré nepochopenia 

ohľadne Jeho/Jej Prvého Príchodu. Určité body tejto záležitosti boli prebrané 

v kapitole VIII a v kapitole IX knihy Hlavné idey Nového Zjavenia od tohto 

prenášateľa. Čitateľovi sa radí prečítať si alebo sa vrátiť najprv k týmto kapitolám, 

než bude pokračovať tým, čo nasleduje.“ 

„Pre Prvý Príchod Ježiša Krista existovali vcelku tri hlavné dôvody:  

„1. Zachrániť pozitívny stav Stvorenia pred obsadením ho silami 

negatívneho stavu, ktoré vtedy ohromne prevažovali nad silami 

pozitívneho stavu.“ 

„Táto situácia podnietila narodenie sa Pána Ježiša Krista na vašej 

planéte.“ 

„2. Získať fyzické telo, ktorého matrica bola v jej pôvodnom projekte 

geneticky vyfabrikovaná takzvanými pseudo-tvorcami. Bolo nutné 

získať určité prvky takého tela, kvôli schopnosti vstúpiť do Zóny 

Vymiestnenia a všetkých jej Pekiel bez ublíženia či uškodenia 

niekomu. Ako si pamätáte, tieto prvky boli vzaté z Jozefa a Márie.“ 

„3. Získajúc to telo, Pán Ježiš Kristus mohol vstúpiť do všetkých 

Pekiel, a zvlášť do Pekiel pseudo-tvorcov, a dostať tam všetko pod 

Svoju absolútnu kontrolu. Zároveň bol prostredníctvom toho tela 

schopný prísť do styku s pseudo-tvorcami, zhromaždiť ich z celého 

Stvorenia, kde sa úspešne rozšírili a uväzniť ich v istej tajnej oblasti 

Zóny Vymiestnenia. Až donedávna nikto okrem Pána Ježiša Krista 

nevedel, kde sa tá oblasť nachádza. Pán Ježiš Kristus ich úplne 

izoloval a oddelil od ostatného Stvorenia a vymazal z ich vedomia 

znalosť a schopnosť cestovania v čase a niektoré ďalšie schopnosti, 

súvisiace so živototvornými snahami.“ 

„Týmto aktom sa Pán Ježiš Kristus stal konečným Spasiteľom celého 

Stvorenia, a nie iba ľudí na vašej planéte, ako sa mylne domnievajú 

mnohí kresťania.“ 
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„Účel Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista sa neskončil týmito troma činmi. 

Väčšina ľudí predpokladala, že po Jeho/Jej odchode z vašej planéty po Jeho/Jej 

vzkriesení sa Prvý Príchod Pána Ježiša Krista skončil a že sa začala príprava na 

Jeho/Jej Druhý Príchod. Nič nie je ďalej od pravdy než tento predpoklad.“ 

„Je správne predpokladať, že Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa nemôže 

uskutočniť alebo byť zahájený, kým sa nezavŕši a nenaplní celý účel a užitočnosť 

Jeho/Jej Prvého Príchodu.“ 

„Najdôležitejšia časť Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista sa začala v skutočnosti 

po tom, čo opustil vašu planétu, vezmúc so Sebou fyzické telo, ktoré tam získal.“ 

„Bol podniknutý postupný proces kríženia a zlučovania toho tela s Absolútnym 

Celkom Prirodzenosti Najvyššieho, ako je to opísané v druhej a tretej kapitole tejto 

knihy. Len čo bol ten proces úspešne zavŕšený, mohla sa začať príprava na Druhý 

Príchod Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako si pamätáte, zavŕšeniu tohto procesu, procesu kríženia, predchádzalo 

trúbenie siedmeho anjela (Zjavenie 10:7). No medzi týmto krokom a skutočným 

trúbením siedmeho anjela sa odohrali mnohé iné udalosti, tak v duchovnom svete, 

ako aj vo väčšine Pekiel. Povaha týchto udalostí je symbolicky opísaná vo veršoch 

8 – 11 kapitoly 10 a vo veršoch 1 – 14 kapitoly 11 v Zjavení Ježiša Krista v Svätej 

Biblii.“ 

„Tieto udalosti nemohli byť aktivované, kým nebol úspešne splnený účel Prvého 

Príchodu Ježiša Krista. Jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo bolo nutné zlúčiť a 

skrížiť fyzické telo Ježiša Krista s Absolútnym Celkom Absolútnej Prirodzenosti 

Najvyššieho možno nájsť v zrejmom fakte, že spasenie negatívneho stavu od 

negatívneho stavu v jeho vlastnej úplnosti nemožno uskutočniť žiadnym iným 

spôsobom než z pozície kompletnosti všetkých prvkov bytia a existencie. Ako 

viete, Najvyššiemu v Jeho/Jej Prirodzenosti chýbali akékoľvek prvky Zóny 

Vymiestnenia a vašej planéty. Jediné, čo bolo možné z pozície toho chýbania 

dosiahnuť, bolo večné, úplné, okamžité zničenie negatívneho stavu so všetkými 

jeho obyvateľmi.“ 

„Taký akt by bol katastrofálny pre celé Stvorenie. Pripravil by všetkých jeho 

členov o získanie veľmi rozhodujúceho a životne dôležitého poznania o skutočnej, 

úplnej prirodzenosti negatívneho stavu, nedávajúc im žiadnu voľbu vo veci dobra a 

zla. Zároveň by sa priečil pravej Prirodzenosti Najvyššieho, čo je Absolútna Láska 

a Absolútna Múdrosť. Pravá prirodzenosť takejto Lásky a Múdrosti neničí, ale 

zachraňuje, transformuje a zachováva.“ 

„A tak, aby učinil presne to, Najvyšší sa dobrovoľne podujal podstúpiť proces 

kríženia a fúzie s tým telom, zmeniac od základu Svoju Prirodzenosť a stanúc sa 

plnosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„V týchto nových podmienkach sa začal proces postupnej eliminácie negatívneho 

stavu a spásy všetkých jeho členov. Tento proces je procesom Druhého Príchodu 

Pána Ježiša Krista.“ 
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„Opäť, väčšina ľudí sa mylne domnievala, že Druhý Príchod Pána Ježiša Krista 

bude okamžitou udalosťou. A hoci v jeho finálnej fáze by to mohlo byť tak, 

celkový proces jeho realizácie môže trvať stáročia či tisícročia v zmysle fyzického 

času na vašej planéte, tak ako dokončenie Prvého Príchodu trvalo stáročia (takmer 

dvetisíc rokov).“ 

„Ako viete, Prvý Príchod Pána Ježiša Krista bol dokončený v čase úplnej fúzie a 

skríženia Najvyššieho s Ježišom Kristom, keď sa stal Pánom Ježišom Kristom. 

Toto sa udialo niekedy krátko pred Vianocami 1987, vo vašom planetárnom 

ponímaní času.“ 

„Nech je teraz zjavené, že zatiaľ čo Prvý Príchod Ježiša Krista sa začal na vašej 

planéte a v Zóne Vymiestnenia a bol dokončený v pozitívnom stave Stvorenia 

alebo v jeho duchovnom svete, Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa musí logicky 

začať z opačného smeru. Musí sa začať z toho najvnútornejšieho zo Stvorenia — v 

Nebi — a postupne sa šíriť k zvyšku stvorenia; a potom do celej Zóny 

Vymiestnenia a skončiť na vašej planéte. Z hľadiska vášho ponímania času by 

mohla posledná fáza tejto udalosti na vašej planéte byť okamžitou udalosťou.“ 

„Dôvod, prečo sa Druhý Príchod Pána Ježiša Krista musí začať od toho 

najvnútornejšieho z pozitívneho stavu, súvisí so zmenami v Absolútnej 

Prirodzenosti Pôvodného Najvyššieho, pretože sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista. 

Zmena v tej Prirodzenosti si vyžaduje zmenu v spôsobe, akým ľudia nadväzujú 

vzťah so zmeneným Najvyšším.“ 

„Nová situácia si vyžaduje nový prístup. Ak sa Absolútna Prirodzenosť 

Najvyššieho zmenila na plnosť Pána Ježiša Krista, musia sa zmeniť aj všetky 

relatívne prirodzenosti všetkých sentientných entít v bytí a existencii, ako aj 

samotné bytie a existencia, aby sa prispôsobili tejto základnej zmene v 

prirodzenosti svojho Stvoriteľa. Nič nemôže pokračovať ďalej, kým nedôjde k 

tejto zmene. Koniec koncov, ako už bolo uvedené veľakrát predtým, od správneho 

chápania a vzťahu k svojmu Stvoriteľovi závisí samotný život všetkých 

sentientných entít. Nemôžu mať vzťah zo starej pozície, pretože v Najvyššom 

nezostalo nič staré. V tomto zmysle Najvyšší už viac neexistuje. Namiesto neho je 

Pán Ježiš Kristus, Ktorý je jediný Najvyšší.“ 

„Vyhlásenie v Zjavení 21:5 ,Hľa, robím všetko novým‘ sa týka presne tejto 

situácie. Robiť všetko novým, znamená bez výnimky či vylúčenia niečoho. Zahŕňa 

to všetko v Najvyššom, ktorý je teraz Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Len čo je tento proces v Najvyššom dokončený, Pán Ježiš Kristus môže začať 

proces zmeny každého v Stvorení. Multivesmírny zákon a poriadok si vyžaduje a 

je postavený na princípe, že akákoľvek zmena sa musí začať vnútri a postupovať k 

vonkajšku. Proces reštrukturalizácie, prestavby, obnovy a transformácie sa teda 

začal u členov najväčšieho vnútra pozitívneho stavu.“ 

„Len čo bude tento proces úplne dokončený, presunie sa na všetkých členov 

intermediárneho vesmíru. A hoci vo všetkých dimenziách a svetoch Stvorenia 

jestvuje určitá synchrónnosť a simultánnosť tohto procesu, nie je časový a 
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priestorový. Je vždy diskrétny. Povaha tohto procesu samotného nemôže byť 

vysvetlená zrozumiteľnými slovami vášho jazyka. Vášmu jazyku chýba akýkoľvek 

súvzťažný význam. Preto stačí povedať, že tento proces prebieha práve teraz. 

Zavŕšenie tohto procesu v intermediárnom vesmíre umožní jeho zahájenie vo 

fyzickom alebo prírodnom vesmíre Stvorenia.“ 

„Len a výlučne po zavŕšení tohto procesu v celom Stvorení, vo všetkých jeho 

dimenziách, stupňoch a úrovniach, bude môcť byť uplatnený v Zóne 

Vymiestnenia. Opäť, jestvuje určitý stupeň synchrónnosti tohto procesu dokonca aj 

so Zónou Vymiestnenia, hoci nečasovej a nepriestorovej povahy. Môžete to 

ponímať nasledovne:“ 

„Vznik týchto zmien v najvnútornejšej časti pozitívneho stavu je sprevádzaný 

zintenzívneným zmätkom a vzrastom útokov ziel a lží v najhlbšej časti Pekiel. 

Toto zintenzívnenie a vzrast dostáva najhlbšie z Pekiel do polohy jeho budúcej 

eliminácie, a keď príde čas, spasenia všetkých jeho účastníkov. To isté platí pre 

zmeny na všetkých ostatných úrovniach Stvorenia a v súvzťažných stavoch v 

Peklách a v ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia. Akékoľvek zmeny 

odohrávajúce sa v pozitívnom stave aktivujú súvzťažné udalosti negatívnej povahy 

v Zóne Vymiestnenia.“ 

„Tento proces je to, čo je naznačené vyhlásením po zatrúbení siedmeho anjela 

(Zjavenie 11:15). Ale, ako viete, po tomto vyhlásení sa odohrávajú ešte mnohé iné, 

nesmierne významné udalosti, opísané vo zvyšných kapitolách Zjavenia Ježiša 

Krista v Svätej Biblii. Toto vyhlásenie znamená začiatok Druhého Príchodu Pána 

Ježiša Krista. Je zvestovaný trúbením siedmeho anjela. Proces Druhého Príchodu a 

to, čo vyvoláva v Zóne Vymiestnenia, je symbolicky opísané v kapitolách 12 až 22 

Zjavenia Ježiša Krista.“ 

„Proces Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista bude a môže byť dokončený len po 

totálnom odstránení negatívneho stavu z bytia a existencie a po spasení všetkých 

dobrovoľných účastníkov jeho života.“ 

„Je nutné neustále varovať každého, kto číta túto knihu, aby neočakával, že Druhý 

Príchod Pána Ježiša Krista sa odohrá, takpovediac, za noc. Jeho konečná fáza sa 

môže veľmi ľahko tak javiť. Kvôli získaniu istého obmedzeného chápania povahy 

Druhého Príchodu si v nasledujúcich bodoch zhrňme jeho pravý význam:“ 

„1. Predzvesťou úplne prvej fázy Druhého Príchodu je zjavenie faktu, že určité 

knihy v Svätej Biblii majú vnútorný, duchovný význam, ukrytý v ich doslovnom 

zmysle. Nie všetky knihy Svätej Biblie majú taký význam. Zjavenie o tejto veci 

bolo prvýkrát poskytnuté prostredníctvom Swedenborgových spisov. Byť 

predzvesťou niečoho však nutne neznamená, že to niečo sa už začalo! Udalosti 

takéhoto rozsahu musí predchádzať prípravná fáza, ktorá uvedie všetky veci v 

Stvorení do požadovaného režimu pripravenosti.“ 

„Úplne prvým varovaním, ktoré si každý potrebuje uvedomiť, je, že nič v Slove 

Božom — Svätej Biblii — nemožno brať doslovne. Väčšina jej výrokov sa nijako 

netýka historických alebo budúcich udalostí na planéte Nula (vašej planéte). Vo 
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väčšine prípadov sa týkajú buď vnútorných, duchovných záležitostí mysle 

každého, alebo udalostí, ktoré sa udiali, dejú a budú diať v rozličných dimenziách 

Zóny Vymiestnenia a v intermediárnom svete (ktorý Swedenborg volal svet 

duchov).“ 

„Dôvod, prečo musí najprv prísť toto rozhodujúce zjavenie, je, že doslovný 

význam sa týka len vonkajšej mysle ľudí. Nikdy nemôže preniknúť ďalej než na 

vonkajšiu úroveň vedomia. Okrem ľudí na vašej planéte si žiadne iné sentientné 

entity nikde inde neuvedomujú doslovný význam. Pre ne nemá skutočne žiadny 

zmysel.“ 

„Adekvátne, vo vnútornom zmysle Svätej Biblie je toľko významov, koľko je v 

Stvorení úrovní, stupňov a krokov a koľko je v sentientnej mysli vrstiev, sfér a 

aspektov.“ 

„Aby sa mohol začať Druhý Príchod Pána Ježiša Krista, je nevyhnutné dať najskôr 

do poriadku hierarchiu usporiadania ľudskej mysle, ktorá bola v totálnom nesúlade 

s ostatnými sentientnými mysľami.“ 

„Ako viete, len relatívne nedávno si ľudia začali uvedomovať, že v ich mysliach 

vôbec existuje niečo také, ako nevedomé, podvedomé a vnútorné procesy. Aj teraz 

si nie mnohí ľudia na vašej planéte uvedomujú, že vôbec existuje niečo také, ako 

najvnútornejšia Duchovná Myseľ, prostredná myseľ a vonkajšia myseľ. Jediné, čo 

poznajú, je vedomá časť alebo najexternejšia vrstva ich vonkajšej mysle. Najskôr 

musela byť napravená táto situácia.“ 

„Musel sa však dodržať poriadok multivesmíru, ktorý si vyžaduje, aby sa každá 

reorganizácia začínala z duchovného, cez duševné do prírodného. Keďže jediným 

faktorom na vašej planéte, ktorý súvisí s duchovnými záležitosťami, je to, čo ľudia 

považujú za Slovo Božie — Svätá Biblia — začiatkom tohto procesu bolo zjavenie 

o skutočnej štruktúre, význame a obsahu Svätej Biblie. S touto záležitosťou súvisia 

Swedenborgove spisy, ako aj posledná kapitola v knihe Realita, mýty a ilúzie od 

transmitera tejto knihy.“ 

„Len čo bolo v časoch Swedenborga poskytnuté zjavenie o tomto fakte, ďalším 

krokom bolo spojiť to zjavenie so štruktúrou ľudskej mysle. Bol to opäť 

Swedenborg, a nie Freud, ako sa mnohí domnievajú, kto odhalil, že ľudská myseľ 

má mnoho aspektov a vrstiev a pozostáva z vnútorných, prostredných a vonkajších 

aspektov. Bol to Swedenborg, kto správne pochopil, že každý aspekt ľudskej 

mysle priamo súvisí a je spojený so svojím súvzťažným svetom. Teda, 

najvnútornejšia Duchovná Myseľ (predtým sa volala Vnútorná Myseľ) je vždy 

spojená s duchovným svetom, vnútorná/prostredná myseľ s 

intermediárnym/prostredným svetom a vonkajšia myseľ s prírodným alebo 

fyzickým svetom. Táto spojitosť a príbuznosť je vždy nevedomá, s výnimkou 

vonkajšej vrstvy vonkajšej mysle. Opäť, kvôli zopakovaniu, Swedenborg, a nie 

Freud, postuloval existenciu nevedomých procesov, ktoré do najmenších 

podrobností ovplyvňujú ľudské správanie a život vo všetkých jeho aspektoch. 

Samozrejme, žiadny zo súčasných psychológov a odborníkov na duševné zdravie 
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nepripisuje Swedenborgovi, ktorého koncepcia ľudskej mysle ďaleko predstihla 

čokoľvek, čo v tomto ohľade napísali všetci ľudskí učenci, vôbec žiadnu 

dôveryhodnosť.“ 

„V časoch Swedenborga však nikto vo vašom svete nebol pripravený na to, aby 

vedel, že existuje čosi ako Zóna Vymiestnenia a že planéta Zem nie je v 

skutočnosti ozajstná planéta Zem, ale planéta Nula (viac bude o planéte Nula 

zjavené v sedemnástej kapitole tejto knihy). Zároveň, nikto nebol pripravený 

poznať príbeh o pseudo-tvorcoch, čo urobili s touto planétou a aký druh 

genetických zmien a manipulácií vykonávali na ľudských bytostiach, aby nastolili 

súčasné podmienky existujúce na vašej planéte.“ 

„Nikto si teda neuvedomoval, že vyššie uvedené tri úrovne alebo stupne, alebo 

aspekty ľudskej mysle boli zmenené a že boli okolo nich zriadené umelo 

skonštruované pseudo-mysle, ktoré bránia pravým mysliam v ich správnych 

funkciách. A že prostredníctvom týchto troch pseudo-myslí sú ľudia spojení s 

rozličnými úrovňami Zóny Vymiestnenia, odkiaľ prijímajú všetky ich takzvané 

inšpirácie a posolstvá, týkajúce sa záležitostí ich životov a stavu ich myslí.“ 

„Preto bolo tretím krokom v príprave na Druhý Príchod Pána Ježiša Krista 

zjavenie vyššie uvedených faktorov, obsiahnutých v knihách tohto prenášateľa, 

publikovaných pred napísaním tejto knihy. Teraz, po dokončení týchto troch 

krokov, definovaní a nastolení správneho poriadku štruktúry ľudskej mysle a Zóny 

Vymiestnenia, mohla byť zahájená prvá fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša 

Krista.“ 

„2. Úplne prvým, počiatočným krokom prvej fázy Druhého Príchodu bolo 

zavŕšenie Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista. Vyvrcholil objavením sa úplne 

novej, doteraz neznámej kríženej formy Pána Ježiša Krista. Len čo sa Najvyšší stal 

plnosťou Pána Ježiša Krista, samotným tým aktom sa začal Jeho/Jej Druhý 

Príchod.“ 

„Ústrednou záležitosťou tohto kroku v Druhom Príchode je teda zjavenie, že nie je 

a neexistuje žiadny iný Boh, len Pán Ježiš Kristus. A že všetky ostatné mená, 

ktorými je Boh pomenovaný, zastarali a nie sú už viac prijateľné. A že uctievanie 

akejkoľvek inej formy Boha než Pána Ježiša Krista je duchovné cudzoložstvo a 

ohavnosť.“ 

„3. Ďalšou fázou Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je proces reštrukturalizácie 

a transformácie všetkých sentientných entít v celom Stvorení na Jeho/Jej Novú 

Podobu a Obraz, aby sa ich percepčné a receptívne schopnosti prispôsobili tomuto 

novému duchovnému stavu a ére.“ 

„Len čo bude zavŕšený tento krok, nastane nový typ interakcie medzi Pánom 

Ježišom Kristom a všetkými sentientnými entitami. Do toho okamihu bola taká 

interakcia nedostupná a nemysliteľná. Pán Ježiš Kristus sa začne objavovať 

Svojim ľuďom spôsobom, aký nikto nikdy predtým nezažil.“ 
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„Jeden aspekt tohto nového objavovania sa bude v celkovej mysli jedinca, od toho 

najvnútornejšieho k najexternejšiemu. Doteraz mohol byť Pán Ježiš Kristus 

vnímaný len v najvnútornejších hlbinách Duchovnej Mysle jedinca, kde mal vždy 

Svoje sídlo ako Najvyšší (Najvyšší súvzťaží s najvnútornejším!). Majúc však 

začlenené všetky aspekty fyzického tela do celku Jeho/Jej Absolútnej 

Prirodzenosti, Pán Ježiš Kristus sa teraz bude môcť priamo objavovať na všetkých 

ostatných úrovniach Duchovnej, vnútornej a vonkajšej mysle, a aj mimo mysle 

jedinca, ako akákoľvek iná sentientná entita alebo ľudská bytosť. Do tohto 

okamihu bolo takéto objavovanie sa len zdanlivé, ako vízia alebo transparentná 

forma, a nie ako konkrétny, faktický jav.“ 

„Nový spôsob nadväzovania vzťahu s Pánom Ježišom Kristom sa začína v 

najvnútornejšej oblasti Stvorenia — Nebi — a postupne pokračuje k tomu 

najexternejšiemu v Stvorení — prírodnému či fyzickému svetu. Súvzťažným 

faktorom tejto situácie v Zóne Vymiestnenia je väčší stupeň skreslení a prekrútení 

v ponímaní Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Na vašej planéte Nula to bude zmes 

týchto dvoch stavov, s postupným totálnym zaplavením najpríšernejšími lžami, 

presvedčeniami a ohavnosťami ohľadne tejto záležitosti, kým negatívny stav na 

vašej planéte na krátky čas úplne nezvíťazí.“ 

„4. Jedným z dôležitých aspektov Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je Nové 

Zjavenie o pravom pôvode a prirodzenosti negatívneho stavu, a v prvom rade o 

dôvode, prečo bolo dovolené, aby vznikol a existoval. Počas Prvého Príchodu 

Ježiša Krista by bolo predčasné zjaviť toto poznanie. V tom čase ešte nebola 

pripravená scéna pre vzťah k negatívnemu stavu z pozície slobody voľby, a nie z 

nutnosti (viď kapitolu IX v Hlavných ideách Nového Zjavenia).“ 

„Ako bolo zdôraznené v tej kapitole, úplná pravá prirodzenosť negatívneho stavu 

sa nemôže plne prejaviť, kým nie je zvolený ako preferovaný stav. Len vtedy sa 

môže začať pravé poučenie sa o negatívnom stave.“ 

„Jedným z mnohých dôležitých aspektov Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je 

teda upozornenie celého Stvorenia a Zóny Vymiestnenia na pravý pôvod 

negatívneho stavu a na príbeh pseudo-tvorcov, ako boli po prvýkrát zjavené v 

knihe Základy ľudskej duchovnosti. Neoddeliteľnou súčasťou Druhého Príchodu je 

preto zjavenie všetkých pojmov terajšieho Nového Zjavenia, ktoré je prenášané 

týmto transmiterom.“ 

„Správne poznanie týkajúce sa pôvodu negatívneho stavu je veľmi rozhodujúce. 

Negatívny stav nemôže byť eliminovaný, kým nie je známy zdroj jeho pôvodu. 

Inak by ľudia naďalej verili, že jeho zdrojom bol Najvyšší, ako to hlásajú niektoré 

náboženstvá na vašej planéte (napríklad taoisti). Pripisovať pôvod čohosi niečomu 

alebo niekomu, čo alebo kto nie je toho pravým zdrojom, znamená byť v 

negatívnom stave. V tom prípade negatívny stav nemôže byť eliminovaný, pretože 

za zdroj jeho pôvodu je považovaný nepravý zdroj. Ako možno eliminovať 

samotný napájajúci zdroj všetkého negatívneho, ak sa to všetko pripisuje 

nesprávnemu zdroju? V tomto prípade neeliminujete negatívny stav, ale pravdu o 

negatívnom stave — čo je negatívny stav! Preto teda nutnosť Nového Zjavenia o 
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pravom pôvode a zdroji negatívneho stavu. Toto Zjavenie dáva všetko do poriadku 

a na patričné miesto, pripravujúc priaznivú scénu pre plné prejavenie sa Druhého 

Príchodu Pána Ježiša Krista.“ 

„5. V ľudskej mysli jestvuje faktor súvzťažiaci s tým, čo bolo povedané o Druhom 

Príchode Pána Ježiša Krista v bode jedna tejto kapitoly. Všetky súce a existujúce 

procesy sú zahajované z vnútra, s následným postupným šírením sa k vonkajšku. 

Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa teda vo svojej podstate a obsahu najprv 

odohráva vo vnútri srdca či mysle každého. Začína v najvnútornejšom Duchovnej 

Mysle každého.“ 

„Jednou z najdôležitejších fáz Druhého Príchodu je prijatie faktov o pravej Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, zjavených v tejto knihe, do svojho srdca. 

Schopnosťou a ochotou prijať Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, kvôli samotnému princípu, kvôli pravde tejto 

veci, lebo je to tak, sa uskutočňuje Druhý Príchod Pána Ježiša Krista v tej osobe.“ 

„Správne chápanie tohto aspektu Druhého Príchodu je zvlášť dôležité pre ľudí na 

vašej planéte. V súčasnosti na vašej planéte nedochádza a nedôjde k žiadnemu 

inému prejaveniu sa Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Odohrá sa len na úrovni 

toho najvnútornejšieho v každom. Táto situácia bude u ľudí ešte nejaký čas 

pretrvávať. Nemôže dôjsť k žiadnej inej forme tohto prejavenia sa, kým sa najskôr 

neuskutoční jeho najvnútornejší aspekt. 

„Takže, všetci jedinci, ktorí čítajú túto knihu a ktorí budú ochotní prijať do svojich 

sŕdc a životov idey týkajúce sa Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, umožnia 

začatie sa Druhého Príchodu aj na vašej planéte. Najvnútornejšia fáza Druhého 

Príchodu v ľudských Duchovných Mysliach a srdciach umožní prípravu scény pre 

prejavenie sa ďalších fáz tejto udalosti na vašej planéte. Aké to budú fázy a ako sa 

prejavia, nemožno ešte zjaviť z bezpečnostných dôvodov. Sú otázkou budúcnosti a 

Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista. Predčasné zjavenie takých faktov by 

negatívnemu stavu umožnilo zasahovať a odvrátiť, odsunúť či zmeniť tieto 

udalosti. Toto by znemožnilo patričnú elimináciu negatívneho stavu. Týmto činom 

by mohli ľudské mysle utrpieť veľa ďalšej, nenapraviteľnej škody.“ 

„Nuž, negatívny stav so všetkými jeho Peklami vie, aké je dôležité, aby sa Druhý 

Príchod Pána Ježiša Krista, v tomto zjavenom aspekte, odohral v najvnútornejšej 

Duchovnej Mysli ľudí. Sentientným entitám v pozitívnom stave, ktoré už nejaký 

čas absolvujú tento proces, nemôže nič urobiť. Ľudia na vašej planéte a všetky 

tvory v celej Zóne Vymiestnenia sú však úplne iná vec. Tu má negatívny stav 

úplnú slobodu urobiť čokoľvek, čo chce, za predpokladu, že ľudia a ostatné tvory 

v jeho panstve jeho skutky akceptujú.“ 

„Preto jedným z kľúčových bodov Pekiel v tomto ohľade je a bude ničomný útok 

na obsah a idey tohto Nového Zjavenia, zvlášť na Novú Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista. Bude sa to robiť s cieľom nesmierne, ako to len bude možné, sťažiť ľuďom 

a ostatným tvorom v Zóne Vymiestnenia prijatie týchto zjavených ideí.“ 
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„Čím viac ľudí a ostatných tvorov bude ochotných prijať tieto idey do svojich sŕdc, 

myslí a životov, tým lepšia pozícia sa vytvorí pre záverečné fázy Druhého 

Príchodu Pána Ježiša Krista v Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte.“ 

„Slová ,viac ľudí a tvorov‘ duchovne nutne neznamenajú množstvo alebo počet. 

Len negatívny stav má rád štatistiku. V duchovnej konotácii ,viac‘ znamená 

kvalitu a stav myslí ľudí a tvorov, ktorí budú ochotní prijať tieto idey plne a 

bezpodmienečne, kvôli princípom, lebo sú pravdivé. Napríklad, ak bude veľmi 

málo ľudí a tvorov ochotných prijať tieto idey, ale tí budú mať vysokú duchovnú 

kvalitu, vyvážia kvantitatívny počet. Jedna osoba takej duchovnej kvality sa 

vyrovná mnohým miliónom ľudí a tvorov v Peklách.“ 

„Kvôli tomuto faktu budú hlavným terčom negatívneho stavu ľudia tejto kvality. 

Negatívny stav vynaloží všemožné úsilie, aby znemožnil tomuto typu ľudí prijať, 

čo je zjavované v tejto knihe. No tieto pomery sú súčasťou prejavenia sa Druhého 

Príchodu Pána Ježiša Krista. Bez toho by žiadne také snahy zo strany negatívneho 

stavu neboli nutné. Táto fáza Druhého Príchodu a reakcia negatívneho stavu na ňu, 

práve opísaným spôsobom, odhaľuje a vynáša na povrch pravú prirodzenosť 

negatívneho stavu, pripravujúc ho tak na jeho konečnú elimináciu.“ 

„6. Ďalším aspektom Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je zjavenie o zrade 

kresťanstva a všetkých ostatných náboženstiev na vašej planéte. Poznanie tohto 

faktu je rozhodujúce. Až do tohto okamihu väčšina ich stúpencov verila, že všetky 

tieto náboženstvá a ich príslušné sekty pochádzajú od Boha a sú schválené Bohom. 

Toto platí najmä pre členov kresťanských náboženstiev a siekt. Dôvod, prečo bolo 

dovolené zdarne šíriť tento názor, bol zjavený v tretej kapitole tejto knihy.“ 

„Skutočným procesom Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista a najdôležitejšou 

časťou jeho fázy je postupné odhaľovanie všetkých lží a názorov, týkajúcich sa 

všetkých duchovných záležitostí a pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, ktoré 

boli po tisícročia zvečňované všetkými náboženstvami, a najmä kresťanmi; a ich 

vynášanie na denné svetlo. Ľuďom boli vštepované tieto falošné idey, a potom im 

boli vymývané mozgy, aby uverili, že tieto idey sú od Boha. Použijúc vaše ľudské 

slová, deje sa im to od kolísky až po hrob. Veria, že tieto idey sú sväté a že sú 

pravé slovo Božie.“ 

„Pokiaľ táto situácia prevláda a pokiaľ nie je k dispozícii žiadne iné, správne 

poznanie, negatívny stav zostáva v živote ľudí významnou silou, ovládajúcou 

všetky aspekty ich myslí a správania. Plné akceptovanie týchto lží znemožňuje ich 

odstránenie, takpovediac, zo dňa na deň, šmahom ruky. Ak by sa to stalo, nikto by 

nemohol taký proces prežiť. Majte na pamäti, že ľudský život a život tvorov je 

odetý do týchto lží, ktoré napájajú ich život. Robia z týchto ideí zdroj svojho 

života.“  

„Z toho dôvodu sa vykonáva postupné odhaľovanie rôznych lží ľudských 

duchovných a náboženských systémov viery a všetkých nimi prevzatých 

duchovných ideí, ako špeciálna fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. 

Za týmto účelom Pán Ježiš Kristus poskytuje Nové Zjavenie v postupných 
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krokoch. Každý krok zahŕňa väčšiu mieru tohto odhalenia než predchádzajúci. 

Prvý krok v tomto Zjavení si zvyčajne zachováva najväčšiu alebo podstatnú časť 

predošlých skreslení. Zjavuje len pomerne a relatívne malú časť lží a skreslení 

prevládajúcich duchovných ideí ľudí a ostatných tvorov Zóny Vymiestnenia. 

Tento úplne prvý krok predstavovali Swedenborgove spisy.“ 

„Od čias Swedenborga po druhý krok Nového Zjavenia uplynulo takmer 250 

rokov (vo vašich časových pojmoch), kým bolo zjavené niečo skutočne nové.“ 

„V druhom kroku Nového Zjavenia bolo dovolené a sprístupnené podstatne väčšie 

odhalenie sfalšovaných, skreslených a prekrútených duchovných ideí. Medzi 

druhým a tretím krokom, predstavovaným touto časťou Nového Zjavenia, 

zaznamenanou v tejto knihe, uplynulo od čias prenosu Základov ľudskej 

duchovnosti sedem rokov vášho času.“ 

„Ako vidíte, čas medzi krokmi sa skracuje. Toto odzrkadľuje zákon akcelerácie. 

Čím bližšie je koniec alebo cieľ, tým rýchlejšie je približovanie sa k tomu koncu 

alebo cieľu. Tretí krok Nového Zjavenia vyjadruje ešte väčšiu mieru odhalenia 

všetkých duchovných a náboženských lží a ziel, ktoré zamorujú vašu planétu a 

ostatné oblasti Zóny Vymiestnenia od doby aktivácie a nadvlády negatívneho 

stavu.“ 

„Všetky tieto kroky sú rozhodujúcimi fázami Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista 

alebo ich predzvesťami (v prípade prvej fázy reprezentovanej Swedenborgovými 

spismi).“ 

„7. Ďalším dôležitým aspektom Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je otvorenie 

dverí a prístupu k iným dimenziám v oboch smeroch. Mnoho ľudí je schopných 

byť v kontakte a priamo komunikovať s inými bytosťami a entitami odinakiaľ, a 

rovnako je bytostiam a entitám odinakiaľ dovolená komunikácia a ovplyvňovanie 

ľudí na vašej planéte.“ 

„Tento dôležitý krok je nutnou podmienkou pre nastolenie procesu diferenciácie 

medzi negatívnymi a pozitívnymi silami na vašej planéte a v Zóne Vymiestnenia. 

Tento proces vynáša na svetlo skryté túžby, želania a preferencie ľudí a tvorov. To 

ich zaväzuje, aby zaujali postoj či stanovisko k rozhodujúcim duchovným ideám, 

významom a účelom ich životov.“ 

„Keďže toto je proces diferenciácie, separácie, rozlišovania a zaujímania strán, 

väčšina bytostí a entít odinakiaľ prichádza z negatívnej strany pod maskou 

milujúcich, starostlivých, múdrych, ohľaduplných a nápomocných vodcov osoby, s 

ktorou komunikujú.“ 

„Rozdiel medzi nimi a entitami z pozitívnej strany možno nájsť v obsahu a kvalite 

posolstiev, ktoré ľuďom odovzdávajú. Ak sú tieto posolstvá čisto osobnej povahy, 

týkajúce sa vyslovene blaha a skvalitňovania jedincovho osobného duchovného, 

duševného a fyzického stavu a zdravia; radia, no neriadia; ponúkajú na výber 

rozličné voľby; zdôrazňujú slobodnú vôľu; pravdepodobnosť, že sú z pozitívnej 

strany, je oveľa vyššia.“ 
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„Ak sa však tieto entity odinakiaľ nazývajú vodcami (duchmi – vodcami); alebo 

tvrdia, že sú poslovia Boží; a vyjadrujú sa vo všeobecných termínoch, pre všetkých 

ostatných; odovzdávajúc posolstvá všeobecne pre verejnosť; inscenujúc všemožné 

verejné semináre a sedenia, navštevované stovkami, či dokonca tisíckami ľudí; 

chcúc viesť iných prostredníctvom kontaktérov; predpovedajúc budúcnosť; potom 

bez ohľadu na to, koľko lásky, múdrosti, starostlivosti, pochopenia, ohľaduplnosti 

či čohokoľvek preukazujú, sú vždy z negatívneho stavu.“ 

„Všetkým sa vám radí, aby ste venovali pozornosť svojej intuícii. Jemný hlások a 

cítenie vašej intuície je v súčasnosti jedinou zbraňou dostupnou na vašej planéte 

pre účely určenia, kto je kto. Aj nepatrné pocity alebo stavy nepokoja, obáv či 

nepohody počas takej komunikácie s kýmkoľvek, kto s vami hovorí pri vašej 

vlastnej komunikácií priamo, alebo cez nejaké iné takzvané kanály, sú pre vás 

výstražným znamením, že ste v kontakte s nesprávnymi entitami.“ 

„Všimnite si, prosím, koľko takzvaných kontaktérov (obľúbené slovo negatívneho 

stavu) sa v súčasnej dobe objavuje na vašej planéte. Nielenže nemajú žiadnu 

duchovnú hodnotu, ale sú úplne zavádzajúci. Je im to dovolené, aby vyvolali v 

ľuďoch potrebu definovať a ukázať, ku komu sú skutočne lojálni a ku komu sa 

rozhodli patriť. Je to v skutočnosti počiatočná fáza ich Posledného Súdu. Posledný 

Súd je zas finálna fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Viac o Poslednom 

Súde bude zjavené v ôsmej kapitole tejto knihy.“ 

„8. Skutočný fyzický Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa najprv prejaví (a už to 

tak je) v rámci pozitívneho stavu, a nie na vašej planéte alebo v Zóne 

Vymiestnenia. Pán Ježiš Kristus sa objavuje a prichádza ku všetkým v pozitívnom 

stave vo Svojej novozískanej forme, ktorá bola daná a včlenená do celku 

Najvyššieho.“ 

„Súvzťažný faktor tohto objavovania sa možno na vašej planéte nájsť v procese 

vchádzania dovnútra.“ 

„V tom procese sú niektorí ľudia schopní stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom 

ako so svojím Najvyšším Duchovným Radcom, spolu so všetkými ostatnými 

radcami, ktorých im On/Ona pridelil, a nadviazať v sebe, ak si tak zvolia zo svojej 

slobodnej vôle, s Ním/Ňou blízky vzťah. Týmto procesom sú schopní mať svoj 

vlastný, osobný, súkromný a intímny zážitok Druhého Príchodu Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Majúc taký zážitok a akceptujúc jeho platnosť po dôkladných bezpečnostných 

previerkach pomocou svojej intuície títo ľudia pripravujú vašu planétu na 

záverečnú fázu Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista.“ 

„Opäť, nie veľa ľudí na vašej planéte je schopných alebo pripravených mať taký 

zážitok, najmä v jeho pozmenenej forme (čo bude zjavené v nasledujúcej kapitole 

tejto knihy). Ako však už bolo naznačené vyššie, pozitívny stav nepôsobí 

kvantitatívne, ale kvalitatívne.“ 
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„Objavenie sa Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista na vašej planéte sa teda zatiaľ 

obmedzí na tento vnútorný, zosobnený a jedinečný zážitok vybraných 

jednotlivcov, bez akejkoľvek očividnej vonkajšej manifestácie.“ 

„Existuje nesmierne dôležitý duchovný dôvod, prečo je to tak. Fyzická 

manifestácia Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista na vašej planéte, ako to 

naznačuje doslovný význam Nového Zákona Svätej Biblie, znamená manifestáciu 

vo vonkajšku.“ 

„Ako viete, je v samotnej prirodzenosti negatívneho stavu dávať všetko do 

vonkajška a všetkými dostupnými prostriedkami odvracať pozornosť od 

schopnosti ľudí vchádzať do ich vnútra. Ľudia sú udržiavaní vo vonkajšku, vo 

vonkajšom svete. Ich zaoberanie sa vonkajšími záležitosťami života má taký 

rozsah a rozmery, že ich to okráda takmer o všetok čas, neposkytujúc im žiadny 

voľný čas na to, aby sa naučili vchádzať do vnútra a pravidelne praktizovali proces 

zotrvania vo vnútri.“ 

„Ak by teda k vonkajšej manifestácii Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista došlo 

bez jeho manifestácie vo vnútornom svete najvnútornejšej Duchovnej Mysle 

jedincov, bolo by to potvrdením práv negatívneho stavu na jeho večné bytie a 

existenciu. Každý by považoval prirodzenosť negatívneho stavu — klásť dôraz na 

vonkajšok, za správny a zbožný spôsob života.“ 

„Z tejto pozície by sa nemohla udiať žiadna eliminácia negatívneho stavu a 

následne by nebolo nikdy možné spasiť jeho členov.“ 

„Keď sa plnosť Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista prejaví vnútorným, 

osobným, jedinečným a individuálnym spôsobom v srdci každého jedinca a 

prinesie svoje ovocie, vtedy a len vtedy bude možné uvažovať o iných aspektoch 

jeho manifestácie (ak to bude nutné, potrebné a uskutočniteľné).“ 

„Pamätajte, prosím, že aktivácia negatívneho stavu bola zahájená v najkrajnejšom 

vonkajšku Stvorenia. Proces jeho realizácie sa dosahoval obrátením všetkej 

pozornosti k vonkajšku a úplným priradením všetkých životných hodnôt 

vonkajším záležitostiam a procesom. Takto sa hmota, príroda, vedomé procesy 

ľudskej vonkajšej mysle, materiálne bohatstvo a podobné veci stali účelom života, 

namiesto toho, aby boli jeho prostriedkami.“ 

„Na druhej strane, na duchovné hodnoty najvnútornejších svetov sa buď úplne 

zabudlo a boli odvrhnuté, alebo boli dané do podriadenej pozície prostriedkov na 

dosahovanie vonkajších cieľov. Za týchto okolností by vonkajšia, fyzická, 

doslovná manifestácia Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista podporila tento 

ohavný a smrteľný životný štýl. Celý naozaj duchovný význam života by bol 

navždy stratený.“ 

„Z tohto tvrdenia je zrejmé, prečo sa Druhý Príchod Pána Ježiša Krista na vašej 

planéte nikdy nemôže udiať spôsobom opísaným v doslovnom význame Svätej 

Biblie. Tento fakt zjavil už Swedenborg a článok uverejnený týmto transmiterom v 
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jednom z informačných bulletinov nadácie TMH (The Most Hight — Najvyšší – 

pozn. prekl.).“ 

„Pozrime sa znovu na niektoré vnútorné významy tých Biblických doslovných 

vyjadrení o Druhom Príchode Pána Ježiša Krista. Okrem toho, čo bolo predtým 

zjavené prostredníctvom Swedenborga a prenášateľa tejto knihy, sú k nim pridané 

nasledovné idey. V Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, verše 29 – 31, sa 

dočítame:“ 

„Hneď po súžení tých dní sa zatmie slnko a mesiac nevydá 

svoje svetlo; hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti 

budú otrasené.“ 

„Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna Človeka a vtedy 

všetky kmene Zeme budú nariekať a uvidia prichádzať Syna 

Človeka na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“ 

„A On vyšle Svojich anjelov so silným zvukom trúby a tí 

zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného 

konca neba po druhý.‘ “ 

„ ,Hneď po súžení tých dní‘ znamená čas a stav, keď bude negatívnemu stavu 

dovolené podľa jeho maximálnych možností odhaliť jeho prirodzenosť a úplne 

zvíťaziť nad pozitívnym stavom na planéte Nula. Ako bolo uvedené predtým, 

negatívny stav nemôže byť eliminovaný, kým sa neodhalí celá jeho prirodzenosť, 

kým nedôjde k úplnému poučeniu o nej a kým užitočnosť jeho bytia a existencie 

nebude úplne vyčerpaná.“ 

„Ale, ako si pamätáte z niektorých vyhlásení v predošlej kapitole tejto knihy, k 

úplnému odhaleniu a poučeniu môže dôjsť len vďaka konkrétnemu a živému 

príkladu. Táto rola bola pridelená planéte Nula, ako aj niektorým oblastiam 

intermediárnych svetov Zóny Vymiestnenia. Členovia pozitívneho stavu nemôžu 

vstúpiť do svetov, ktoré sú, matematicky povedané, pod Nulou.“ 

„K patričnému poučeniu môže dôjsť len v stave neutrality, kde je všetkému a 

každému dovolené prejaviť, čo len chce.“ 

„Teda, aby sa získalo plné ponaučenie ohľadne situácie, v ktorej je negatívny stav 

totálny víťaz a pozitívny stav plne porazený (a len v takej situácii môže byť 

odhalená celá prirodzenosť negatívneho stavu a daná odpoveď na onú 

existenciálnu otázku o živote bez duchovných princípov a Boha, alebo so 

sfalšovanými duchovnými princípmi!), negatívnemu stavu bude dovolené na 

krátke časové obdobie na planéte Nula plne zvíťaziť. Toto sa myslí slovami (medzi 

mnohým iným) ,po súžení tých dní‘.“ 

„ ,Zatmie sa Slnko‘ znamená, že všetko správne poznanie o pravej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista sa stratí. Nebude k dispozícii ani jedna jediná správna 

myšlienka o tejto Prirodzenosti. Zostanú len skreslenia. ,Slnko‘ súvzťaží s 

Najvnútornejším Pána Ježiša Krista.“ 
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„ ,A mesiac nevydá svoje svetlo‘ značí, že nebude vôbec zistiteľné pôsobenie 

Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista a nebude ani žiadna vhodná báza alebo 

základ, na ktorom bude možné nadviazať akýkoľvek ozaj zmysluplný vzťah s 

Pánom Ježišom Kristom. V tomto ohľade ,mesiac‘ súvzťaží s Absolútnou 

Duševnosťou alebo Absolútnou Vnútornou Mysľou Pána Ježiša Krista.“ 

„ ,Hviezdy budú padať z neba‘ znamená, že Božské Ľudské Pána Ježiša Krista 

bude oddelené od Jeho/Jej Ľudského Božského, znemožniac získanie akéhokoľvek 

správneho poznania o akýchkoľvek duchovných ideách vôbec. V tejto konotácii 

,hviezdy‘ súvzťažia s Absolútnou Vonkajšou Mysľou Pána Ježiša Krista a s 

Jeho/Jej fyzickým telom, ktoré bolo učinené božským.“ 

„ ,A nebeské mocnosti budú otrasené‘ znamená, že životodarný zdroj, 

pochádzajúci z toho najvnútornejšieho, bude ohrozený prerušením podporného 

systému duchovného života, ktorý dodáva život celému Stvoreniu, vašej planéte a 

celej Zóne Vymiestnenia.“ 

„Keď sa už raz stratí správne poznanie pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, 

zatvoria sa dvere, ktorými prúdia správne duchovné idey, dávajúce život všetkému 

a každému živému. Táto situácia je znakom, že bola odhalená celá prirodzenosť 

negatívneho stavu a že ďalšie tolerovanie jeho bytia a existencie ohrozuje vlastný, 

samotný život. V tomto okamihu sa na nebi objaví znamenie Syna Človeka.“ 

„ ,Znamenie Syna Človeka‘ znamená uznanie všetkými účastníkmi negatívneho 

stavu, že vonkajšie vnímanie ich chápania pravej prirodzenosti Pána Ježiša Krista 

je úplne zlé.“ 

„ ,Objaví sa na nebi‘ značí otvorenie dverí k najvnútornejšej Duchovnej Mysli 

každého účastníka. Z tej mysle prichádza poznanie o ich skutočnom biednom 

duchovnom stave. Tento biedny stav je označený nasledujúcimi slovami, ,a vtedy 

budú nariekať všetky kmene zeme‘.“ 

„ ,Všetky kmene zeme‘ znamená všetky mylné názory, lži, prekrútenia, skreslenia 

a skomoleniny a ich zoskupenia (,kmene‘), ktoré existujú vo vonkajšom ponímaní 

všetkých duchovných princípov (,zeme‘), bez akejkoľvek vnútornej spojitosti. 

,Budú nariekať‘ znamená, že všetky zdroje utrpenia, zloby, ohavnosti a skazenosti 

pramenia z tejto hroznej situácie.“ 

„ ,A uvidia prichádzať Syna Človeka na nebeských oblakoch s mocou a veľkou 

slávou‘ znamená úplne prvé správne vnímanie Božského Ľudského (,Syn 

Človeka‘), začleneného do celku Absolútnej Prirodzenosti pôvodného Najvyššieho 

(,nebeských oblakoch‘) a zjednoteného s Jej Absolútnou Duševnosťou (,s mocou‘) 

a Jej Absolútnym Božským Duchom (,veľkou slávou‘).“ 

„ ,A On vyšle Svojich anjelov so silným zvukom trúby‘ znamená priamu 

duchovnú inváziu všetkých síl pozitívneho stavu do negatívneho stavu, s priamym, 

vonkajším vnímaním tej invázie.“ 
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„ ,A tí zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca neba po 

druhý‘ znamená vyňatie všetkých zvyškov pozitívnych ideí, zachovaných v 

hlbinách najvnútornejšej Duchovnej Mysle každého, týkajúcich sa pravých 

duchovných princípov (,štyroch strán‘), vynesúc ich na svetlo a uvedúc ich do 

správneho poriadku a hierarchie duchovnej organizácie (,od jedného konca neba 

po druhý‘); uvedúc každého do pozície pripravenosti na poslednú fázu Druhého 

Príchodu Pána Ježiša Krista.“ 

„9. Posledná fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista je najrozhodujúcejšia. 

Prináša úplné, trvalé, večné odstránenie negatívneho stavu a všetkých jeho Pekiel z 

bytia a existencie. Prináša tiež spasenie všetkých z otroctva, poroby a pazúrov 

negatívneho stavu a ich Pekiel.“ 

„Týmto posledným krokom bude zavŕšený zmysel a proces Druhého Príchodu 

Pána Ježiša Krista a bude ukončený tento časový cyklus.“ 

„Ako si pamätáte, aktivovanie negatívneho stavu a osídlenie Zóny Vymiestnenia 

bolo dovolené v rámci tohto konkrétneho časového cyklu. V žiadnom inom 

predošlom časovom cykle Stvorenia ani v žiadnom ďalšom časovom cykle nebude 

naveky, nikdy, negatívnemu stavu dovolené byť opäť aktivovaný. S touto finálnou 

fázou Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista budú všetky zážitky negatívneho 

stavu, od momentu jeho aktivácie až po posledný okamih jeho eliminácie, 

umiestnené a zachované pre večné poučenie v Univerzalite-toho-všetkého, v jej 

časti nazývanej v Svätej Biblii jazero ohňa a síry. Posledný Súd tejto fázy 

predstavuje zhromaždenie a umiestnenie všetkých týchto zážitkov do ohnivého 

jazera a koniec tohto časového cyklu.“ 

„Nové nebo a nová zem (Zjavenie 21:1) znamená nový časový cyklus Stvorenia, v 

ktorom negatívny stav nemá žiadne miesto. Znamená to tiež úplné zavŕšenie celej 

reštrukturalizácie, prestavby, omladzovania a transformácie všetkých sentientných 

entít a ľudí na obsahy a formy, ktoré súvzťažia s Novou Podobou a Obrazom 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. V tom bode môže dôjsť k fyzickému, 

konkrétnemu a doslovnému objaveniu sa Pána Ježiša Krista na vašej planéte 

(planéte Nula). Tento posledný krok je skutočným zavŕšením Druhého Príchodu 

Pána Ježiša Krista. Význam a obsah Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista sa 

neobmedzuje na vyššie zjavených deväť bodov, alebo na Swedenborgove spisy, 

alebo článok uverejnený v informačnom bulletine nadácie TMH. Jestvuje oveľa 

viac aspektov toho, než tu bolo zjavené. No z bezpečnostných dôvodov nemôžu 

byť teraz zjavené. Určité dôležité aspekty Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista 

nemôžu byť zjavené vôbec, kým sa plne nezrealizujú a neudejú.“ 

„Takže, niektoré duchovné záležitosti sa z veľmi dôležitých duchovných a 

bezpečnostných dôvodov môžu ozrejmiť len počas samotného ich nastávania. Viac 

však bude o Druhom Príchode Pána Ježiša Krista zjavené v siedmej a ôsmej 

kapitole tejto knihy.“ 
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„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš 

Kristus zjavuje v tejto kapitole.“ 
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PIATA KAPITOLA 
 

Princípy a aplikácie Novej duchovnej hypnoterapie 
a proces vchádzania do vnútra 

 

 

5. februára 1988 o 6.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Aby sa Druhý Príchod Pána Ježiša Krista odohral aj v srdciach a mysliach 

niektorých ľudí na vašej planéte, musia sa udiať niektoré základné modifikácie 

metód a postupov liečenia pomocou duchovnej hypnoterapie a vchádzania do 

vnútra.“ 

„Vyššie opísané zmeny, ktoré sa odohrávajú v Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a 

všade v celom Stvorení, si vyžadujú, aby im boli prispôsobení aj niektorí ľudia na 

planéte Nula.“ 

„Ako viete, pred niekoľkými rokmi, uverejnením knihy Princípy duchovnej 

hypnózy, bol zavedený úplne prvý súbor princípov a pravidiel pre vchádzanie do 

vnútra, kontaktovanie sa so svojou Vnútornou Mysľou (takto sa volala v tom čase), 

konvertovanie svojho tieňa a vyvolanie svojich duchovných radcov. Tie pravidlá a 

princípy vyjadrovali vtedy existujúce duchovné pomery. Čo bolo vtedy zjavené a 

praktizované bolo správne a vhodné a nič viac alebo iné by nefungovalo. Duchovná 

situácia v duchovnom svete bola zhodná s tými praktikami.“ 

„No keď začalo dochádzať k zmenám, v pozitívnom stave v pozitívnom zmysle a v 

negatívnom stave v negatívnom zmysle, bolo potrebné podniknúť ďalšie kroky. 

Tieto kroky boli potrebné preto, aby sa nepretržite aktualizovali a modifikovali 

princípy a postupy, pomocou ktorých sa musel vykonávať proces liečby a 

vchádzania dovnútra.“ 

„Ako viete, negatívny stav nikdy nespí. Učí sa rýchlo. Krátko po tom, čo boli tie 

princípy sformulované, prispôsobil sa všetkým požiadavkám a podmienkam týchto 

princípov, pravidiel a postupov. Podľa toho menil svoju tvár, metódy a taktiky. 

Zároveň s týmito zmenami bol vyvinutý nový súbor pravidiel a postupov pre 

dôkladné bezpečnostné kontroly, opísané v knihách Realita, mýty a ilúzie, Kto si a 

prečo si tu? a v štvrtej kapitole Hlavných ideí Nového Zjavenia.“ 

„Veľmi skoro sa však dokonca aj tieto nové bezpečnostné kontroly stali 

neefektívnymi a zastarali. Členovia negatívneho stavu sa naučili všetky možné triky, 

použijúc vaše slová na vyjadrenie tejto situácie. V súčasnosti neexistuje nič, za čo 

by sa nemohli vydávať. Nejestvuje nikto, koho by nemohli napodobiť alebo ho/ju 

zahrať, alebo sa ním/ňou zdať, vrátane Samotného/Samotnej Pána Ježiša Krista.“ 

„Čím väčšie zmeny sa diali v pozitívnom stave, tým väčšia bola miera zamorenia 

flexibilnejšími a prispôsobivejšími negatívnymi entitami, ktoré sa začali objavovať 

v živote ľudí počas ich kontaktu s ich najvnútornejšou Duchovnou Mysľou a ich 
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duchovnými radcami. Hlavným dôvodom tohto zamorenia a prieniku bolo 

znemožniť ľuďom, aby si uvedomili prebiehajúce zmeny, a tým im nedovoliť 

reagovať na tieto zmeny prispôsobením ich životov a procesu vchádzania dovnútra, 

aby odrážali tieto zmeny. Účelom tohto znemožňovania bolo a je predstierať, že 

všetko je fajn; že netreba robiť žiadne zmeny a že treba zachovať daný stav.“ 

„Vyvolaním pocitu bezpečnosti u týchto jedincov pri ich každodennom praktizovaní 

vchádzania dovnútra a komunikovaní s ich duchovnými radcami boli negatívne 

entity schopné zabrániť týmto jedincom, aby si uvedomili, že v ich prístupe treba 

urobiť nejaké zmeny. A nielen to, ale keď si ich, Peter, informoval o potrebe týchto 

zmien, obvinili ťa, že ty sám si ovládaný negatívnymi entitami. Následne mnohí 

tvoji bývalí študenti a nasledovníci prerušili s tebou všetky styky a prestali počúvať 

a dbať na všetky varovania, prichádzajúce od pravého Pána Ježiša Krista o tejto 

situácii. Ešte stále skostnatelo praktizujú starý, prežitý a prekonaný spôsob.“ 

„Tým, že sa nezmenili, nastal u nich postupný, takmer nebadateľný posun k 

odchodu a odstúpeniu od pozitívneho stavu a obráteniu sa smerom k negatívnemu 

stavu. Tento posun sa odráža v návrate ich predchádzajúcich nežiaducich 

duchovných, duševných a fyzických stavov alebo v pripojení sa ku klike a hromade 

pseudo-duchovných smerov ľudí takzvaného ,new age‘.“ 

„V jednom okamihu si si teda jasne uvedomil, že nemôžeš viac dôverovať ničomu, 

čo prichádza z vnútra a že nech vykonáš koľkokoľvek rozličných a dômyselnejších 

bezpečnostných kontrol, zdá sa, že viac nefungujú. Stratil si všetku dôveru v 

praktizovanie svojej duchovnej hypnoterapie a v proces vchádzania dovnútra.“ 

„Je to pochopiteľný výsledok, keď máš dočinenia s hlbokými univerzálnymi 

duchovnými zmenami, ktoré nepretržite prebiehajú od uverejnenia tvojej prvej 

knihy Princípy duchovnej hypnózy.“ 

„Planéta Nula, vaša planéta, súc v jej podivnej pozícii, je vždy časovo a priestorovo 

pozadu pri reakcii na také zmeny. Jedným z dôvodov je to, že je rovnako prístupná 

aj silám pozitívneho stavu, aj silám negatívneho stavu. Táto pozícia sa však nedávno 

zmenila. Pretože je potrebné, aby prirodzenosť negatívneho stavu viac a viac 

vychádzala na povrch, do momentu jeho úplného odhalenia, je dovolené, aby viac a 

viac napádal vašu prácu a vaše mysle. Majte na pamäti, že ľudia na vašej planéte sú 

javiskom, na ktorom je táto prirodzenosť plne odhaľovaná. Z dôvodov uvedených v 

predchádzajúcich kapitolách môže byť toto úplné odhalenie iniciované len na vašej 

planéte.“ 

„Rovnováha rovnakej dostupnosti pozitívnych a negatívnych síl na vašej planéte sa 

teda naklonila v prospech negatívneho stavu. Táto situácia vedie k rozsiahlejšiemu a 

ľahšiemu prístupu a ovplyvňovaniu ľudských myslí negatívnymi entitami v 

porovnaní s pozitívnymi entitami.“ 

„Ak sa jedinec v procese vchádzania dovnútra a v priebehu duchovnej hypnoterapie 

nenaučí vykonávať dôležité zmeny, je odsúdený na postupné ovládnutie 

negatívnymi entitami, tváriacimi sa a vyzerajúcimi ako jeho/jej praví duchovní 
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radcovia, vrátane Pána Ježiša Krista. Do tohto okamihu nebol ešte vhodný čas 

vedieť, aké tieto zmeny a modifikácie sú.“ 

„Ako si pamätáte z predošlých kapitol, všetky tieto podstatné zmeny sa museli udiať 

najprv v duchovnom svete alebo v tom najvnútornejšom Stvorenia. Vlastne, tieto 

zmeny sa museli dokončiť najprv v Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, ktorý sa 

naveky stal plnosťou Pána Ježiša Krista. Zmena v Ňom/Nej určila smer a spôsob 

nevyhnutných zmien vo všetkých ostatných dimenziách Stvorenia Pána Ježiša 

Krista. Len čo boli tieto zmeny úspešne vykonané, mohlo vám byť poskytnuté 

zjavenie o týchto pomeroch, aby mohli byť sformulované nevyhnutné zmeny a 

úpravy postupov vchádzania dovnútra a duchovnej hypnoterapie.“ 

„Proces vchádzania dovnútra a duchovná hypnoterapia sa museli v ich predošlých 

štádiách riadiť určitými presne definovanými postupmi. Kľúčovým bodom bolo 

nadviazať kontakt so svojou pravou Vnútornou Mysľou alebo s tým, čo sa teraz volá 

najvnútornejšia Duchovná Myseľ; a z tej pozície zahájiť prácu na postupnom 

odstraňovaní ľudských problémov a utrpenia, získaných od okamihu fyzického 

narodenia na planéte Nula až do chvíle zahájenia liečby.“ 

„Dôležitá poznámka k zmene názvu z Vnútornej Mysle na najvnútornejšiu 

Duchovnú Myseľ. Výraz ,Vnútorná Myseľ‘ bol definovaný v knihe Princípy 

duchovnej hypnózy. Obsah tej definície znamenal existenciu duchovnej reality 

obsiahnutej vo veľkých hlbinách ľudskej mysle. Pred zavedením duchovnej 

hypnózy bola v procese akéhokoľvek typu liečby táto duchovná oblasť ľudskej 

mysle totálne opomínaná alebo nebraná v úvahu. Nová liečebná metodológia, 

opísaná a sformulovaná v tej knihe, napravila to opomínanie a zahrnula do každého 

typu liečby duchovný prístup. Výraz ,Vnútorná Myseľ‘ bol postupne prevzatý inými 

odborníkmi v oblasti hypnoterapie, bez akéhokoľvek odkazu na vyššie uvedenú 

knihu alebo duchovnú definíciu toho výrazu. V súčasnosti každý akceptuje tento 

výraz, no bez jeho duchovného obsahu.“ 

„Negatívny stav teda úspešne kontaminoval samotné princípy, formulované v tej 

knihe. Z tohto dôvodu akékoľvek vyvolávanie vnútornej mysle počas procesu liečby 

za momentálne existujúcej kontaminovanej duchovnej situácie už viac nijako 

nesúvisí s pravou duchovnou esenciou ľudskej mysle. Namiesto toho sa tým 

vyvoláva pseudo-myseľ, ktorá pravej Duchovnej Mysli bráni prejaviť sa. Aby ste sa 

vyhli tomuto bloku, odteraz sa vám radí používať nový výraz — Najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ. Tento nový výraz nahrádza výraz ,Vnútorná Myseľ‘.“ 

„Vráťme sa však k našej téme: v knihe Princípy duchovnej hypnózy, po kontakte s 

Duchovnou Mysľou, predchádzal procesu práce na jedincových problémoch pokus 

obrátiť jeho tieň a vyvolať jeho duchovných radcov. Keď bol tieň obrátený a 

kontakt s duchovnými radcami nadviazaný, vtedy a len vtedy bola vykonaná všetka 

potrebná práca na problémoch klienta, za ich plnej účasti a pomoci.“ 
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„Ako bolo uvedené vyššie, vtedy to bol správny prístup a postoj. Úplne prvým 

krokom, ktorý bolo treba v tých dňoch nastoliť, bolo uviesť do ľudského povedomia 

ich základné duchovné potreby, ktorých zanedbávanie bolo zdrojom väčšiny, ak nie 

všetkých ich problémov; naučiť ich vchádzať dovnútra a robiť všetko v ich životoch 

z pozície ich Duchovnej Mysle.“ 

„Ako viete, dovtedy také povedomie buď neexistovalo, alebo bolo veľmi hmlisté, 

zahalené do všelijakých nezmyselných vonkajších rituálov a obradov rozličných 

náboženstiev a pseudo-duchovných smerov a do doslovného výkladu duchovných 

princípov, pripisujúc duchovné hodnoty a svätosť skôr nástrojom a prostriedkom 

vchádzania dovnútra, než samotnému stavu bytia vo vnútri.“ 

„Nezmyselnosť rituálov, obradov a doslovný výklad samotných prostriedkov a 

nástrojov sa zobrazuje najmä v kresťanskej cirkvi, v praktikách jogy, vo 

východných, orientálnych náboženských praktikách a v islamských náboženstvách. 

Samé osebe nemajú vôbec žiadny duchovný význam a hodnotu.“ 

„Z tohto dôvodu bola zjavená a zavedená metodológia opísaná v knihách Princípy 

duchovnej hypnózy a Intenzívna duchovná hypnoterapia (len prvých 40 strán tejto 

knihy), ktorá umožňovala ľuďom vchádzať dovnútra priamo, bez akýchkoľvek 

rituálnych meditácií a celoživotných vonkajších cvičení a praktík.“ 

„Len čo bolo najprv jasne nastolené uvedomenie si potreby robiť všetko z pozície 

vnútra, zo svojej Duchovnej Mysle a podľa pravých duchovných princípov, ako to 

tlmočili jedincovi praví duchovní radcovia, a len čo sa objavil nový životný štýl 

prameniaci z tejto potreby, bolo možné podniknúť ďalší krok.“ 

„V tomto kroku bola plná zodpovednosť za vchádzanie dovnútra a zistenie 

duchovnej pravdy zo svojho vnútra úplne presunutá na každého jednotlivca. Aby sa 

vykonal tento krok, na požiadanie Pána Ježiša Krista bola napísaná nová kniha, 

poskytujúca tým, ktorí sa chceli venovať tomuto procesu, postupy, krok za krokom, 

ako vchádzať dovnútra, kontaktovať sa so svojou Duchovnou Mysľou, vykonávať 

rozličné bezpečnostné kontroly a komunikovať so svojimi duchovnými radcami. 

Bola to kniha Kto si a prečo si tu?“ 

„Všimnite si, prosím, že v týchto dvoch predošlých krokoch je kladený dôraz na 

prácu so svojou Duchovnou Mysľou, z pozície svojej Duchovnej Mysle alebo 

svojho pravého vnútra, s pomocou svojich obrátených tieňov a svojich duchovných 

radcov. V prvom kroku nie je ani zmienka, ba ani vedomie robiť niečo so svojou 

vnútornou mysľou, a ešte menej so svojou vonkajšou alebo externou mysľou. 

Pokladá sa za samozrejmé, že prácou s Duchovnou Mysľou (ktorá sa vtedy volala 

Vnútorná Myseľ) bude automaticky postarané o všetky problémy vnútornej/pro-

strednej i vonkajšej mysle.“ 

„Neúplnosť tohto procesu bola v tom čase dovolená a potrebná, aby sa ľudia, 

zvyknutí byť neustále v ich vonkajšku, nezasekli alebo neuviazli na vnútornej alebo 

vonkajšej úrovni ich mysle. Znovu opakujeme, že úplne prvým krokom v tejto práci 

je návrat k pravým duchovným postupom — z vnútra von. Ak by sa všetka 
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pozornosť venovala najprv práci s vonkajšou mysľou, a potom s vnútornou mysľou, 

bol by to postup zvonka dovnútra. Toto je postup negatívneho stavu. Zvolením si 

tohto smeru nemožno dosiahnuť nič vskutku užitočné.“ 

„Použitím postupu zvonka dovnútra by sa jedinec ocitol v oveľa horšom stave, za 

plne rozvitej účasti negatívneho stavu, s pocitom falošnej bezpečnosti a šťastia, ako 

je to v prípade všetkých nasledovníkov rôznych guru, učiteľov, swámí, šamanov, 

medicinmanov, ,svätých‘ mužov, so všetkými ich bláznivými rituálmi, cvičeniami, 

koncepciou čakier, silami kundaliny a s čímkoľvek, čo tam máte v takej hojnosti.“ 

„Len čo však bola pevne nastolená potreba správnych postupov z vnútra von a 

jednotlivci praktizujúci tieto metódy boli pevne zakorenení na najvnútornejšej 

úrovni svojej mysle, z tej pozície mohla byť venovaná správna a efektívna 

pozornosť stavu a kondícii ich vnútorných a vonkajších myslí a všetkým ostatným 

faktorom ich myslí.“ 

„V prvom kroku bolo treba najprv odstrániť brajgel negatívneho stavu obklopujúci 

Duchovnú Myseľ. Len z tej pozície, po odstránení toho brajgelu, sa bolo možno 

pozrieť a jasne vidieť, čo sa dá robiť s ostatným brajgelom, ktorý obklopuje 

vnútornú a vonkajšiu myseľ.“ 

„Tejto záležitosti sa symbolicky týka jeden z vnútorných, duchovných významov 

výroku zaznamenaného v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 7, verše 3 – 5. Píše sa 

tam:“ 

„ ,A prečo sa pozeráš na smietku v oku svojho brata, ale brvno vo 

vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: 

„Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“; a hľa, v tvojom vlastnom oku je 

brvno? Pokrytec! Najprv vyber brvno z vlastného oka a potom jasne 

uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.‘ “ 

„ ,Pozerať sa na smietku v oku svojho brata‘ znamená pozerať sa dovonka z pozície 

vonkajška (zvonka dovonka). ,Ale brvno vo vlastnom oku nebadáš‘ značí nebrať do 

úvahy brajgel, ktorý obklopuje jedincovu vlastnú najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ. 

Ak nie je patrične očistené jedincovo vlastné vnútro, vôbec nič nemožno vidieť 

jasne.“ 

„ ,Tvoje vlastné oko‘ znamená samotné centrum svojej najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle. Len táto Myseľ vidí správne. Negatívny stav tam však umiestnil brvno, aby 

zabránil tomuto videniu alebo správnemu vnímaniu duchovnej reality. Aby bolo 

jasne vidieť, čo robiť so zvyškom svojej mysle a života (tu označeným ako svoj 

brat), musí sa najprv odstrániť to brvno/zábrana z najvnútornejšej oblasti svojej 

celkovej mysle.“ 

„Preto treba urobiť najskôr tento počiatočný krok. V druhom kroku, uvedenom v 

knihe Kto si a prečo si tu?, ide o pokus zájsť v tomto ohľade ďalej, stále však bez 

priamej súvislosti s potrebou pracovať so svojou vnútornou a vonkajšou mysľou.“ 
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„V tomto druhom kroku sa jedincovi odporúča skontaktovať sa najprv so svojou 

Duchovnou Mysľou, a z tej pozície — pred obrátením tieňa a skontaktovaním sa so 

svojimi duchovnými radcami — vyriešiť najprv svoje každodenné problémy 

pozemského typu, zvyčajne čisto psychickej povahy (vnútorná myseľ) a fyzickej 

povahy (vonkajšia myseľ).“ 

„V skutočnosti, len čo bol nadviazaný kontakt s Duchovnou Mysľou, jedinec sa v 

tomto procese učil pýtať sa svojej Duchovnej Mysle na správne kroky, ktoré treba 

podniknúť. Treba najprv obrátiť svoj tieň? Alebo vyvolať svojich duchovných 

radcov na úrovni Duchovnej Mysle? Alebo je vhodnejšie vyriešiť najprv svoje 

psychické a fyzické problémy z pozície svojej Duchovnej Mysle, než sa bude 

pokračovať?“ 

„V oboch prípadoch sa celá práca musela robiť z vnútra dovonka. Rôzni jedinci 

mali rôzne potreby a boli na rôznych stupňoch pripravenosti použiť jeden či druhý 

prístup.“ 

„V druhom kroku tejto metodológie bol vyvinutý prepracovaný systém 

bezpečnostných kontrol, ktoré sa odporúčalo prísne dodržiavať kvôli uisteniu sa, že 

bol nadviazaný kontakt so svojou pravou Duchovnou Mysľou a svojimi pravými 

duchovnými radcami. Spočiatku, na krátke časové obdobie, boli tieto bezpečnostné 

kontroly platné a robili čo mali, eliminovali akýchkoľvek možných podvodníkov. 

Ako sa však v duchovnom svete diali obrovské zmeny a bolo dovolené, aby do 

ľudských myslí na vašej planéte prenikali prefíkanejšie a rafinovanejšie negatívne 

entity, tieto bezpečnostné kontroly boli menej a menej spoľahlivé. V istom okamihu 

sa stali zbytočnými a terčom posmechu negatívneho stavu.“ 

„Hlavným dôvodom tejto situácie je fakt, že až do tohto okamihu nebolo dovolené 

robiť žiadnu poriadnu priamu prácu ohľadne brajgelu negatívneho stavu, ktorý je 

okolo vnútornej a vonkajšej mysle. Tieto úrovne jedincovej mysle sa teraz stali 

najspoľahlivejšou baštou negatívneho stavu, znemožňujúc akékoľvek správne 

vnímanie pomerov na úrovni najvnútornejšej Duchovnej Mysle.“ 

„Predtým bol hlavný nápor útokov a blokád negatívneho stavu namierený proti 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli. Preto to sústredenie sa na prácu s Duchovnou 

Mysľou. Ako bol prístup k Duchovnej Mysli čistejší a čistejší a zbavený všetkého 

brajgelu, ktorý ju obklopuje, negatívny stav sa preskupil a všetku svoju pozornosť 

presunul na vnútornú a vonkajšiu myseľ.“ 

„Z tejto pozície mohol negatívny stav dosiahnuť dve veci: Nič, čo vám Pán Ježiš 

Kristus alebo vaši praví duchovní radcovia oznamujú zo stavu vašej najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle alebo vašou Duchovnou Mysľou, nie je počuť a rozumieť presne 

tak, ako je to oznamované. Počujete a rozumiete tomu v súlade s vaším vlastným 

túžobným očakávaním či postrannou motiváciou, alebo falošnými nádejami, ktoré 

sú vám vnucované z úrovne vašej vnútornej a/alebo vonkajšej mysle.“ 
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„Po druhé, všetky idey a posolstvá z pravého vnútra sú zachytávané na úrovni vašej 

duševnosti — prostrednej mysle. Tam sú zahalené nejasnosťou; je im ťažko 

rozumieť; sú nesprávne interpretované, skresľované a falšované; a v tomto stave a 

forme sú prenášané do vonkajšej mysle. Na úrovni vašej vonkajšej mysle sú tieto 

idey a posolstvá dodatočne prekrúcané, aby zodpovedali vašim vonkajším 

očakávaniam a v tejto úplne skomolenej forme vstupujú do vášho vedomého 

uvedomenia.“ 

„Nie div, že vaše posolstvá, vaše ich chápanie, sa nikdy alebo len veľmi zriedka 

zhoduje s realitou udalostí vášho života. Hovoria vám, aby ste niečo urobili, a tá 

rada znie, akoby prichádzala od Pána Ježiša Krista alebo od vašich duchovných 

radcov, alebo od vašej najvnútornejšej Duchovnej Mysle, no potom, ako to robíte 

alebo poslúchnete tú radu, je zrejmé, že urobiť to bolo nesprávne. Po takej 

skúsenosti ste právom sklamaní, znechutení a strácate všetku dôveru v proces 

vchádzania dovnútra. Ocitáte sa v slepej uličke.“ 

„V predošlých krokoch, ako je opísané vyššie, nemohlo nikdy dôjsť k žiadnemu 

patričnému zjednoteniu všetkých úrovní ľudskej mysle. Nikde nebolo možné 

dosiahnuť také plné zjednotenie, kým nebol zavŕšený proces fúzie a kríženia 

všetkých aspektov Najvyššieho s fyzickým telom Ježiša Krista a Najvyšší sa nestal 

natrvalo a naveky Pánom Ježišom Kristom.“  

„Pokus o zjednotenie zo starej pozície, pred zavŕšením tohto procesu zjednotenia v 

Absolútnom Stave Najvyššieho, nemohol byť úspešný. Bol by ešte nebezpečnejší, 

pretože bez správnej fúzie prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, vzatých z 

Márie a Jozefa, by to bolo trvalé zjednotenie s negatívnym stavom.“ 

„Musíte si veľmi jasne zapamätať, že len Pán Ježiš Kristus, predtým Najvyšší, môže 

iniciovať akýkoľvek proces v čomkoľvek či v komkoľvek. Najprv sa musí udiať v 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Potom môže urobiť to isté zvyšok Stvorenia. Nič nemôže 

byť v niečom iniciované samostatne a samo osebe.“ 

„Teda, zahrnutie transformovaných a zbožštených prvkov, vzatých zo Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula, do Prirodzenosti Najvyššieho — Pána Ježiša Krista 

— tvorí precedens pre zjednotenie celého bytia a existencie. Pred týmto 

zjednotením neexistovalo v Najvyššom nič zo Zóny Vymiestnenia a z planéty Nula. 

Toto svedčilo o tom, že niekde tam vonku bolo niečo úplne oddelené od 

Najvyššieho, majúc svoj vlastný, relatívne nezávislý život. Taký je logický záver 

tejto situácie.“ 

„Pokiaľ je niekde tam vonku niečo, čo je oddelené od zvyšku Prirodzenosti 

Najvyššieho, nie je možné žiadne pravé, úplné a kompletné zjednotenie. Akékoľvek 

pokusy predčasne to zjednotiť, pred vykonaním patričných príprav a krokov, by 

mali za následok totálne zničenie nielen Zóny Vymiestnenia a planéty Nula a 

všetkých ich obyvateľov, ale aj celého Stvorenia.“ 
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„Len čo bol však tento proces zjednotenia v Najvyššom dokončený a Najvyšší sa 

stal Pánom Ježišom Kristom, mohli byť vykonané kroky k zjednoteniu u všetkých 

ostatných a so všetkými ostatnými.“ 

„Preto boli prvé dva kroky, opísané vyššie, prípravou na terajší krok v procese 

vchádzania dovnútra a liečenia pomocou duchovnej hypnoterapie.“ 

„Než budeme pokračovať v diskusii o postupoch pre nasledujúci krok, je potrebné 

sformulovať niektoré vysvetlenia.“ 

„Jedná sa tu v podstate o dva jasne rozdielne procesy: Jedným je samotná duchovná 

hypnoterapia; a druhým proces vchádzania dovnútra.“ 

„Účelom duchovnej hypnoterapie je liečba ľudských problémov duchovnými 

prostriedkami, ako je to opísané na prvých 40 stranách knihy Intenzívna duchovná 

hypnoterapia a v knihách Princípy duchovnej hypnózy a Kto si a prečo si tu?. Na 

druhej strane, proces vchádzania dovnútra je spôsob udržiavania nepretržitého, 

neustáleho kontaktu so svojou duchovnou realitou, predstavovanou svojou 

najvnútornejšou Duchovnou Mysľou, svojimi duchovnými radcami, a hlavne Pánom 

Ježišom Kristom vo vnútri; a robenia všetkého z pozície vnútra dovonka, 

udržiavajúc tak na vašej neporiadnej planéte poriadne usporiadanie pravého života. 

Predpokladá sa, že predtým, ako možno zaviesť tento proces vchádzania do vnútra 

na pravidelnej báze, treba najprv prejsť duchovnou hypnoterapiou. Jedno je 

predpokladom druhého. Proces vchádzania dovnútra sa v dôsledku toho stáva 

jedincovým životným štýlom. Toto je žiaduci výsledok duchovnej hypnoterapie.“ 

„Je však vzdialená možnosť, že niektorí výnimoční jedinci nepotrebujú podstúpiť 

celý proces duchovnej hypnoterapie, než sa naučia správne vchádzať dovnútra. No 

dokonca aj v ich prípade sa musí najskôr uskutočniť formálne predstavenie sa ich 

duchovným radcom a obrátenie tieňa, alebo získanie pozitívnych entít majúcich na 

starosti ich bezpečnosť.“ 

„Do určitej miery teda nikto nie je vylúčený z určitých prvkov prvého procesu.“ 

„V tomto bode je nutné varovať každého, kto číta tieto slová, že nie veľa jedincov 

na vašej planéte bolo pripravených podstúpiť proces duchovnej hypnoterapie a 

nadviazať správny kontakt so svojím vnútorným duchovným svetom. Niektorí z 

nich, ktorí to urobili, sa z určitých dôležitých osobných duchovných dôvodov 

postupne vrátili k svojmu predošlému neduchovnému režimu životného štýlu. Iní, 

nedbajúc na varovanie, ju praktizujú po starom. Kontaminujú ten proces svojimi 

vlastnými ideami a ideami ďalších, falošných náboženských, spiritualistických a 

kultových smerov ohľadom toho, ako by mal byť štruktúrovaný a udržiavaný 

duchovný proces a duchovný život.“ 

„Takou praxou a prístupom sa zo svojej vlastnej slobodnej vôle zapredávajú 

negatívnemu stavu. Doteraz tvrdia, že praktizujú duchovnú hypnoterapiu a 

vchádzanie do svojho vnútra na pravidelnej, každodennej báze, ale táto prax sa bez 

akceptovania neustálych korekcií Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista stala 
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negatívnou a nevhodnou. Nanešťastie, naďalej používajú meno pôvodného 

prenášateľa tej metodológie, aby pritiahli prípadnú klientelu.“ 

„Z niekoľkých pôvodných jednotlivcov, čo dokončili ten proces tak, ako bol známy 

v tom čase, len veľmi málo zostalo verných tomuto procesu, venujúc svoje životy 

dodržiavaniu správnych postupov, s ochotou podrobiť sa akýmkoľvek nevyhnutným 

zmenám v samotnom procese tak, ako sú zjavované v čase a priestore. Osvojením si 

správneho duchovného postoja získalo tých pár jednotlivcov dar pohyblivosti, 

flexibility, prispôsobivosti a uspôsobenia sa.“ 

„Nuž, je možné, že dokonca aj z tohto obmedzeného počtu snáď niektorí nebudú 

ochotní alebo duchovne schopní prijať, čo nasleduje a čo je zjavované v tejto časti 

Nového Zjavenia, a aplikovať to vo svojich životoch.“ 

„No, toto je proces diferenciácie, oddeľovania pozitívneho od negatívneho stavu a 

určovania skutočnej lojálnosti k pozitívnemu, alebo negatívnemu stavu a zaviazania 

sa ísť cestou neustáleho duchovného pokroku. Koniec koncov, každý má slobodnú 

voľbu prijať a praktizovať, alebo odmietnuť a nepraktizovať čokoľvek, čo je zjavené 

v tejto časti Nového Zjavenia, zaznamenanej v tejto knihe.“ 

„Samozrejme, na základe kvality požiadaviek pozitívneho stavu väčšina ľudí na 

vašej planéte nebola pripravená podstúpiť tento proces. Ak bolo počas platnosti 

tohto procesu len pár ľudí pripravených zažiť ho a mať z neho nejaký úžitok, istý 

čas bude ešte menej jednotlivcov ochotných podstúpiť jeho podstatne upravenú 

verziu.“ 

„Stanovme si v tomto ohľade nejakú dobrú stratégiu ohľadne liečebného procesu vo 

všeobecnosti:“ 

„Väčšina ľudí bude schopná podstúpiť len jednoduchú, počiatočnú fázu tohto 

procesu, počas ktorej budú vyriešené, zmiernené alebo značne oslabené ich duševné 

a/alebo fyzické problémy, získané počas ich pozemského života. Nebudú mať 

potrebu dostať sa až do kontaktu s ich najvnútornejšou Duchovnou Mysľou. 

Niektorí ďalší jedinci budú schopní dostať sa až do kontaktu so svojou 

najvnútornejšou Duchovnou Mysľou, no nič viac. A ešte ďalší budú schopní zájsť o 

krok ďalej a obrátiť svoj tieň alebo tiene na úrovni svojej Duchovnej Mysle. 

Menšina zo zvyšných bude pripravená dostať sa až do kontaktu s niektorými ich 

duchovnými radcami, no nie so všetkými. Ešte menej z nich bude pripravených byť 

v kontakte so všetkými svojimi duchovnými radcami, nie však s Pánom Ježišom 

Kristom. A ešte menej týchto jedincov bude ochotných a pripravených zažiť všetko, 

vrátane Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista v ich osobnom vnútornom živote.“ 

„Zvyšok z týchto pár jedincov bude zatiaľ schopný pokračovať ďalej a odstrániť 

brajgel negatívneho stavu, ktorý obklopuje a obkolesuje ich vnútornú a vonkajšiu 

myseľ, a uskutočniť následné zjednotenie úrovní ich najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle, vnútornej mysle a vonkajšej mysle do jednej zjednotenej duchovnej-

duševnej-fyzickej mysle.“ 
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„Každý z vyššie opísaných krokov má svoje miesto a hodnotu. Každý z nich slúži 

nejakému dôležitému duchovnému účelu, bez ohľadu na to, či si niekto je, alebo nie 

je vedomý toho, že takému účelu slúži. Podľa miery a stupňa pripravenosti zažiť 

jeden alebo viac krokov sú ľudia každým krokom pripravovaní na vykonanie 

dôležitej duchovnej voľby v čase ich Posledného Súdu, a hlavne v čase konečnej 

fázy Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Umožňuje im to byť na ich vlastnej 

úrovni schopní vykonať správnu voľbu, ktorá určí ich miesto v celkovej duchovnej 

organizácii Stvorenia.“ 

„Pri snahe realizovať posledný dostupný krok tohto procesu majte, prosím, na 

pamäti, že postup u tých z vás, ktorí už podstúpili prvé dva kroky (duchovná 

hypnoterapia a pravidelné vchádzanie dovnútra) sa bude trochu líšiť od postupu 

tých, ktorí nikdy nemali žiadnu skúsenosť s touto metodológiou.“ 

„V prípade skúsených veteránov tohto procesu, použijúc vaše vyjadrenie, je nutné 

pokračovať a dokončiť tento proces. Niektorí z vás už urobili presne to. V tomto 

prípade skúsenosť predchádzala teoretickú formuláciu samotného procesu. Bolo to 

nutné z bezpečnostných dôvodov. Členom negatívneho stavu to nedalo žiadnu šancu 

kontaminovať ten proces, lebo nevedeli, čo čakať. Len čo bola ustanovená 

skúsenosť niektorých z vás, nasledovala teoretická formulácia tohto procesu.“ 

„V prípade nováčikov treba v tomto procese uplatniť značne zmenený prístup.“ 

„Odteraz sa vám odporúča, aby ste vykonali nasledovné kroky (tieto kroky sú 

aplikovateľné tak pre duchovného hypnoterapeuta, ktorý pomáha iným podstúpiť 

tento proces, ako aj pre tých, čo to budú robiť samostatne):“ 

„1. Po nastolení stavu vnútra (metódami opísanými vo vyššie uvedených troch 

knihách) úplne prvým krokom je určenie, či je klient, alebo vy (ak to robíte 

samostatne), pripravený a skutočne ochotný pracovať na sebe prostriedkami tejto 

konkrétnej metodológie. Ak je odpoveď kladná, pokračujte odhaľovaním povahy 

problémov, na ktorých potrebujete pracovať (ak vôbec).“ 

„Pri novom postupe je, pred akýmkoľvek stálym kontaktom s najvnútornejšou 

Duchovnou Mysľou, potrebné odstrániť brajgel vnútení získaných počas svojho 

života na planéte Nula od okamihu počatia po súčasnosť. Pamätajte, že tieto 

problémy teraz využíva negatívny stav, aby vám znemožňoval jasný a nehatený 

prístup k vašej najvnútornejšej Duchovnej Mysli.“ 

„Koniec koncov, tieto konkrétne problémy, či už psychické alebo fyzické, boli 

získané zvonka a ovládli nevedomé časti vašej vonkajšej mysle. Preto ich treba 

odstrániť z hľadiska nevedomých procesov tej konkrétnej mysle. Treba oddeliť 

všetko, čo vám bolo nanútené počas vášho pozemského života a následne 

zvnútornené vo sfére nevedomých častí vonkajšej mysle, od ďalších aspektov vašej 

mysle. Tieto ďalšie aspekty neboli vytvorené vďaka tlakom vonkajších požiadaviek 

a spoločenského, ekonomického, rasového, kultúrneho a náboženského prostredia. 

Tu treba jasne rozlišovať, pretože vo väčšine prípadov všetky také nanútené a umelo 
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vyvolané a následne zvnútornené stavy sú negatívneho pôvodu. Sú zdrojom 

vonkajších problémov.“ 

„V tomto ohľade sa musí dodržiavať pravidlo: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je 

Božie, dajte Bohu.“ 

„Dôvodom, prečo boli v prvých dvoch krokoch tohto procesu tieto problémy 

vyriešené z pozície Duchovnej Mysle, bolo to, že v tom čase sa všetky duchovné 

boje zameriavali a sústreďovali v oblasti Duchovnej Mysle. Tento boj zúril bez 

kohokoľvek vedomého uvedomenia. Proces tohto boja sa prejavoval rozličnými 

duchovnými, duševnými a fyzickými symptómami ľudí a nikto nevedel, ako kto 

tieto symptómy získal a prečo pretrvávali.“ 

„Bolo teda nutné, aby sa všetko robilo z tej pozície, pretože podnecovanie ľudských 

problémov malo pôvod v tom boji. Teraz však došlo k presunu na vnútornú, a najmä 

na vonkajšiu úroveň ľudskej mysle. Všetky snahy negatívneho stavu sa zameriavajú 

na tieto oblasti, aby sa do veľkej miery sťažilo chápanie toho, čo sa vám pokúša 

oznámiť vaša Duchovná Myseľ a každý v pozitívnom stave. Z tejto úrovne 

uvedomenia súčasne veľmi často dochádza k úspešnému odvádzaniu pozornosti od 

pravej Duchovnej Mysle k tomu, čo je v skutočnosti výhonkom falošnej vnútornej 

mysle. V tomto prípade si ľudia myslia a majú dojem, akoby boli v kontakte so 

svojou pravou Duchovnou Mysľou, zatiaľ čo v skutočnosti sú v kontakte s niečím 

alebo niekým iným.“ 

„Fingovanie pseudo-vnútornej mysle je natoľko presvedčivé a účinné, že je naozaj 

veľmi ťažké odhaliť tento podvod. Opäť, na túto škodlivú činnosť a bloky sú 

využívané vonkajšie psychické a fyzické problémy. Z tohto dôvodu musia byť pri 

tomto prvom kroku vyriešené najprv všetky problémy tejto povahy, než sa prejde k 

ďalšiemu kroku.“ 

„Vyriešenie týchto problémov sa uskutočňuje určitými postupmi vykonávanými 

kvalifikovanými terapeutmi a hypnoterapeutmi. Počas hlbokého hypnotického stavu 

sa nadviaže kontakt s klientovou alebo s vlastnou nevedomou mysľou vo vonkajšej 

mysli a do vedomého uvedomenia sa vyvolajú všetky zabudnuté, potlačené a utajené 

dôvody, väziace za problémami. Potom je navrhnuté ich vyriešenie prostredníctvom 

procesu prestavby a vybudovania emočného mosta medzi nimi a jedincovým 

správaním a postojom. Dávané sú silné sugescie na zmenu sebazničujúceho 

správania a životného štýlu. Klient sa súčasne učí autohypnózu, za účelom posilniť 

nové, produktívnejšie spôsoby správania.“ 

„Tu sa od samého začiatku hypnoterapie zodpovednosť za pocity pohody a ich 

neustále udržiavanie presúva na klienta. Klient sa stáva zodpovedným za 

praktizovanie alebo nepraktizovanie jemu/jej predpísanej autohypnózy. Ak ju bude 

praktizovať pravidelne, zbaví sa zlozvykov starého životného štýlu, plného 

problémov a trápení a bude sa cítiť šťastnejší a stane sa funkčnejším.“ 

„Ako bolo uvedené vyššie, väčšina ľudí skončí v tomto bode. Ak však niekto chce 

pokračovať v tomto procese, má sa podniknúť nasledujúci krok.“ 
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„2. Len čo sú odstránené všetky vonkajšie faktory získaných problémov, musí dôjsť 

k patričnému kontaktu so svojou najvnútornejšou Duchovnou Mysľou. Od tohto 

okamihu treba všetku prácu robiť z tejto najvnútornejšej pozície k najexternejšej 

pozícii — z pozície svojej pravej Duchovnej Mysle k pozícii zvyšku svojej celkovej 

mysle.“ 

„Po nadviazaní kontaktu s najvnútornejšou Duchovnou Mysľou a po uistení sa 

pomocou vašej intuície, že ste v kontakte s vašou najvnútornejšou Duchovnou 

Mysľou, požiadate túto Myseľ, aby uviedla do vašej pozornosti všetky ostatné 

problémy (ako aj súvzťažné duchovné faktory predtým vyriešených psychických 

a/alebo fyzických problémov), ktoré majú čisto duchovnú konotáciu a pôvod. Nuž, s 

týmito problémami, ako so všetkým duchovným vôbec, sa nemožno zaoberať zo 

žiadnej inej pozície než z pravej najvnútornejšej Duchovnej Mysle.“ 

„V tomto bode musia byť napravené a odstránené všetky mylné názory, ktoré kto 

má ohľadne Boha, duchovnosti, života, vzťahov, náboženstiev, Stvorenia atď., a 

nahradené správnymi a vhodnými, v súlade s ideami Nového Zjavenia.“ 

„Ak je jedinec ochotný prijať tieto idey slobodne, na základe svojej vlastnej 

slobodnej voľby, môže prejsť k ďalšiemu kroku. Ak má ťažkosti s prijatím ideí 

Nového Zjavenia a nie je ochotný urobiť nevyhnutné zmeny vo svojich názoroch, 

filozofiách, náboženstve, systémoch viery, nemôže postúpiť ďalej. Ak by sa tlačil 

dopredu bez tohto prijatia, ocitol by sa v kontakte s negatívnymi duchmi, tvrdiacimi, 

že sú Pán Ježiš Kristus a jeho/jej praví duchovní radcovia.“ 

„Títo podvodníci, aby vás chytili do pasce ich režimu pseudo-duchovnosti alebo aby 

posilnili vašu vlastnú falošnú, sú schopní zájsť tak ďaleko, že pripravia pre vás 

nejaké budúce udalosti, predpovedajúc ich vopred, zaistiac, že všetky sa udejú 

presne predpovedaným spôsobom. Aký je lepší spôsob, ako chytiť niekoho do 

pasce, než tento? Samozrejme, sú schopní zosnímať si celý váš minulý život a 

životy v predchádzajúcich dimenziách a poskytnúť vám ich podrobný prehľad, so 

spoľahlivým a účinným vyriešením všetkých s nimi súvisiacich problémov, 

ponúknuc vám liečbu s veľmi dobrými a pozitívnymi výsledkami.“ 

„Nuž, tento typ výsledkov je veľmi ťažké spochybniť alebo označiť za pochádzajúci 

z negatívneho stavu alebo od zlých duchov. Väčšina ľudí však veľmi ľahko zabúda, 

že dnes, za súčasného duchovného ponímania prirodzenosti Pána Ježiša Krista a 

Jeho/Jej Nového Zjavenia, sa nebojuje o nič iné než o znemožnenie prijatia týchto 

zjavených faktov.“ 

„Aby negatívny stav uspel vo svojich snahách, prišiel s úplne novým prístupom, 

zatiaľ čo súčasne pokračuje vo svojich starých, hnusných a odporných zvyklostiach. 

Týmto novým prístupom je osvojenie si metód a taktík pozitívneho stavu: liečba, 

vchádzanie dovnútra, slová lásky a múdrosti, velebenie Boha a kázanie o Bohu (pod 

rôznymi odlišnými menami), a dokonca vykonávanie všemožných zázrakov, aby 

zviedli z cesty podľa možnosti aj ľudí, ktorí už mali skúsenosť s ideami Nového 

Zjavenia a prijali ich. Toto je ťažká situácia pre všetkých, ktorí žijú na vašej 
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planéte. Toto všetko je však súčasťou dohody a je to nutné pre plné odhalenie 

pravej prirodzenosti negatívneho stavu.“ 

„Ako možno odlíšiť pravé duchovné posolstvá od falošných, alebo pravých 

duchovných radcov od falošných?“ 

„Ako už bolo uvedené predtým pri niekoľkých príležitostiach, v súčasnosti 

neexistuje žiadna iná dostupná metóda než počúvanie veľmi jemného varovného 

hlasu vašej intuície a dôkladné skúmanie vašich skutočných úmyslov, s ktorými 

pristupujete k týmto dôležitým duchovným záležitostiam a k procesu vchádzania 

dovnútra alebo k duchovnej hypnoterapii. Okrem toho, aj úprimné poprosenie Pána 

Ježiša Krista o väčšiu mieru lásky a rozlišujúcej múdrosti a o nadelenie veľmi 

prenikavou intuíciou pre včasné rozpoznanie týchto faktov, než sa chytíte do 

všetkých pascí nastavených negatívnym stavom.“ 

„Vďaka dodržiavaniu týchto postupov to budete schopní poznať. Okrem toho, 

neustále proste o také poznanie a zároveň sa nepretržite skúmajte, kontrolujte a 

overujte ohľadom akýchkoľvek možných postranných pohnútok a zlých úmyslov v 

tomto i v akomkoľvek inom ohľade. Ak to budete robiť pravidelne, vaše úsilie 

prinesie dobré ovocie a vy si budete úplne istí, kto je kto a čo je čo.“ 

„Len čo je zaistené prijatie pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a všetkých ideí 

Nového Zjavenia, môžete pokračovať ďalším krokom.“ 

„3. V tomto kroku je jedinec uvedený na vrchol svojej duchovnej hory a vykonáva 

sa obrátenie jeho tieňov. Základné koncepcie vrcholu duchovnej hory a tieňa boli 

vysvetlené v knihách Princípy duchovnej hypnózy a Kto si a prečo si tu?. V úplne 

počiatočnej fáze vývoja duchovnej hypnózy sa predpokladalo, že tieň zostáva v tej 

forme, v ktorej sa pôvodne objavil na vrchole duchovnej hory. Mohol sa teda 

objaviť a zostať v podobe zvieraťa, príšery, démona, neživého predmetu alebo v 

podobe humanoida. Veľmi skoro po tomto počiatočnom ponímaní bolo autorovi 

duchovnej hypnózy jasné, že skutočné obrátenie tieňa nemožno dokončiť, pokiaľ sa 

tieň nepremení do mužskej alebo ženskej podoby a nestane sa strážcom brán Pekiel 

na úrovni najvnútornejšej Duchovnej Mysle. Súčasne musí dostať na starosti 

jedincovu bezpečnosť, chrániac ho pred útokmi a vniknutím negatívnych entít a 

podvodníkov.“ 

„V tomto poňatí bol tieň pretransformovaný na mužskú alebo ženskú postavu a stal 

sa jedným z duchovných radcov. Občas sa objavil viac než jeden tieň oboch 

pohlaví. Ale to bola skôr výnimka než pravidlo.“ 

„Pamätajte si, prosím, že všetka táto práca sa vykonáva na úrovni najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle. Proces obracania jedincových tieňov súvzťaží s odstraňovaním 

brajgelu, ktorý obklopuje najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ.“ 

„V tom čase však nikto nebol duchovne pripravený uvedomiť si, že na každej úrovni 

jeho/jej mysle je mužský a ženský tieň, ktorými sa treba zaoberať a konvertovať ich 

do pozitívneho stavu.“ 
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„Nie je náhoda, že než mohol byť aktivovaný negatívny stav, bolo nutné rozdeliť 

pôvodnú androgýnnu formu na oddelenú mužskú formu a ženskú formu, ktoré sa 

neskôr objavili ako oddelené postavy muža a ženy. Zjednotenie týchto 

rozhodujúcich princípov nemohlo dať popud k vzniku a zrodu negatívneho stavu. 

Viac si o tejto záležitosti môžete prečítať v prvej časti tretej kapitoly knihy Základy 

ľudskej duchovnosti.“ 

„Aby sa udržiavala táto separácia, a teda život negatívneho stavu na neurčito, 

mužské a ženské tiene sú prideľované už na úrovni najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle, za účelom spôsobovať a udržiavali rozkol, nerovnosť, nevraživosť, izoláciu, 

separáciu, nedorozumenie, externalizáciu a mnohé iné negatívne prvky všetkých 

princípov maskulinity a feminity v každom žijúcom a dýchajúcom jedincovi na 

vašej planéte a v celej Zóne Vymiestnenia. Toto poznanie nemohlo byť nikomu plne 

dostupné, kým nebolo zjednotenie týchto princípov z hľadiska Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula dokončené v Najvyššom, teraz Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Všimnite si, prosím, že nie náhodou v procese kríženia a prípravy na narodenie sa 

Ježiša Krista na vašej planéte bol použitý jeden prvok z Jozefa — maskulínny 

princíp a jeden prvok z Márie — feminínny princíp. Najprv boli zlúčené tieto dva 

prvky, a potom bol k nim pridaný prvok z Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho, 

s ktorým boli skrížené a zlúčené. V tomto stave boli bez akéhokoľvek fyzického 

pohlavného styku vložené do Máriinho lona, aby sa vyvinulo hybridné telo pre 

Ježiša Krista. Následne bol postupnými krokmi do toho skríženého tela vložený 

prvok z Absolútnej Duševnosti — Absolútnej Prostrednej Mysle. A nakoniec vošiel 

do toho tela a tej duševnosti prvok z Absolútnej Duchovnej Mysle — Duch, po 

značnej príprave a úprave.“ 

„Bolo by hrubou chybou domnievať sa, ako väčšina kresťanov, že Jozefove spermie 

neboli nijakým spôsobom použité pri narodení Ježiša Krista. Bolo absolútne 

nevyhnutné použiť ich, s jediným rozdielom, že Jozef si vôbec vedome 

neuvedomoval, že je to tak, a že nemal žiadny fyzický pohlavný styk s Máriou pred 

narodením Ježiša Krista.“ 

„Bez použitia maskulínneho prvku Zóny Vymiestnenia a planéty Nula by Ježiš 

Kristus v žiadnom ohľade nemohol nikdy splniť Svoje poslanie. Bez tohto aktu by 

nebolo možné vykonať žiadne zjednotenie. Oddelenie týchto princípov feminity a 

maskulinity by pretrvávalo do večnosti a Zóna Vymiestnenia by musela byť navždy 

obývaná, dávajúc život negatívnemu stavu na neurčito. Nikdy by nemohlo dôjsť k 

žiadnej eliminácii negatívneho stavu. Koniec koncov, negatívny stav je stavom 

separácie všetkých princípov.“ 

„Aby sa dosiahlo zjednotenie feminínnych a maskulínnych princípov ohľadne Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula, bolo nevyhnutné použiť obidva tieto princípy a stavať 

na nich budúcu spásu všetkých, ktorí sú uväznení v negatívnom stave.“ 

„Pokiaľ nebolo dokončené začleňovanie a zlučovanie fyzického tela Ježiša Krista s 

celkom Najvyššieho, nebolo uskutočniteľné ani možné žiadne uvedomenie si 
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nutnosti mať aspoň dva tiene opačného pohlavia. Tieň zostal zvyčajne nezjednotený 

so svojím náprotivným princípom aj po konverzii.“ 

„Táto situácia je príťažou, pretože nedovoľuje zažiť zjednotenie jedincovej 

najvnútornejšej Duchovnej Mysle so zvyškom jeho mysle — vnútornou a vonkajšou 

mysľou. Duchovné manželstvo ženských a mužských duchovných radcov 

predstavuje úplne odlišné aspekty duchovnej reality než bývalé tiene. V prípade 

tieňov to znamená vyslobodenie tak maskulínneho, ako aj feminínneho princípu z 

Pekiel, čiže z negatívneho stavu a zo stavu separácie. Tento stav separácie 

nedovoľoval vnímanie pravej reality, obmedzujúc tieto princípy na fyzickú, 

zmyslovú a zmyselnú úroveň uvedomenia a komunikácie.“ 

„Význam duchovného manželstva princípov reprezentovaných feminínnymi a 

maskulínnymi duchovnými radcami v jedincovej najvnútornejšej Duchovnej Mysli 

bude preberaný v ďalšom bode.“ 

„V tomto kroku musí byť teda vyvolaný a konvertovaný do pozitívneho stavu aj 

feminínny, aj maskulínny tieň a musia byť primerane zjednotené. Toto nie je 

zjednotenie lásky a múdrosti, dobra a pravdy, dobročinnosti a viery a maskulinity a 

feminity, ako je to v prípade princípov reprezentovaných mužskými a ženskými 

duchovnými radcami. Namiesto toho je to oslobodenie princípov maskulinity a 

feminity od všetkých fabrikácií, skreslení, prekrútení a skomolení Pekiel a 

zjednotenie energií, sily, vitality a sexuality vytváraných tými princípmi. So 

zjednotenými energiami sú tieto entity teraz schopné, mocou zverenou im Pánom 

Ježišom Kristom, chrániť najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ pred tým, aby bola 

obklopená všetkým tým brajgelom negatívneho stavu, a pred pseudo-vnútornou 

mysľou, umiestnenou pseudo-tvorcami do blízkosti pravej Duchovnej Mysle a 

spojenou s najhlbšími, najnižšími Peklami Zóny Vymiestnenia. Tieto skonvertované 

entity sa súčasne stávajú strážcami rovnosti a jednoty všetkých maskulínnych a 

feminínnych princípov na všetkých úrovniach ľudskej mysle.“ 

„Odteraz bude toto funkciou novo zjednotených entít, strážcov najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle. Len čo je tento proces dokončený, možno podniknúť ďalší krok.“ 

„4. Mnohí ľudia nebudú pripravení podniknúť tento krok. Je to krok oveľa vyššieho 

duchovného uvedomenia a zjednotenia. V tomto kroku dochádza k pokusu vyvolať a 

zoznámiť sa s jedincovým hlavným mužským a ženským duchovným radcom a s 

akýmikoľvek ďalšími duchovnými radcami, ak Pán Ježiš Kristus takých pridelil. “ 

„Pripravenosť podniknúť tento krok musí byť najprv určená s najvnútornejšou 

Duchovnou Mysľou jedinca. Ak je určené, že akýkoľvek prípadný jedinec ešte nie 

je pripravený urobiť tento krok, je daný návrh, aby sa taká pripravenosť objavila 

niekedy v budúcnosti — buď počas pozemského života dotyčného, alebo potom. A, 

samozrejme, ak bude táto pripravenosť stanovená v blízkej budúcnosti, jedinec bude 

bez akejkoľvek pochybnosti vedieť, že vtedy je čas na stretnutie sa s jeho/jej 

pravými duchovnými radcami. V tom okamihu môže pokračovať týmto krokom.“ 
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„Ak je naznačené, že jedinec je pripravený urobiť tento krok práve teraz, riadi sa 

postupmi pre vyvolávanie duchovných radcov, opísanými v knihe Kto si a prečo si 

tu?. Rozdiel medzi postupmi opísanými v tej knihe a súčasnými požiadavkami v 

tomto ohľade je v metódach bezpečnostných kontrol. Ako bolo spomenuté predtým, 

žiadna z doteraz opísaných bezpečnostných kontrol nie je viac spoľahlivá. 

Vhodnejšie bezpečnostné kontroly sú opísané v kapitole IV, knihy Hlavné idey 

Nového Zjavenia, najmä na stranách 35 – 41 (slovenského prekladu – pozn. prekl.). 

Čitateľovi sa odporúča oboznámiť sa s touto kapitolou, aby získal predstavu, o čo sa 

jedná.“ 

„Jemnosť jedincovej intuície je rozhodujúcim bodom v procese bezpečnostných 

kontrol. Opäť sa tu opakuje: ak je prítomný čo i len najmenší pocit nepohody, 

nepokoja, úzkosti, strachu alebo bolesti, alebo čokoľvek podobné, či už duchovné, 

duševné alebo fyzické, jedinec nie je v kontakte so svojimi duchovnými radcami. 

Bez ohľadu na to, čo hovoria, ako to hovoria, ako sa správajú, ako milo vyzerajú, ak 

sú také nepríjemné pocity prítomné v čo i len v najnepatrnejšej, takmer 

nepostrehnuteľnej miere, jedinec má dočinenia s podvodníkmi.“ 

„V podobnom prípade im prednesiete ich práva a privilégiá, opísané v knihách 

Realita, mýty a ilúzie a Kto si a prečo si tu?, alebo ich pošlete do špeciálnej oblasti, 

zriadenej pre ten účel Pánom Ježišom Kristom medzi Peklami a intermediárnym 

svetom duchov, na vykonanie súdu a volieb. Avšak, len čo určíte, že máte dočinenia 

s pravými duchovnými radcami, odteraz máte s nimi pokračovať v práci na všetkých 

záležitostiach vášho života.“ 

„Mužskí a ženskí duchovní radcovia reprezentujú rovnosť, jednotu, jedinosť, 

harmóniu, integritu a duchovné spojenie alebo manželstvo duchovných princípov 

feminity a maskulinity alebo lásky a múdrosti, dobra a pravdy, pozitívnych skutkov 

a viery, objektívnosti a poctivosti, spravodlivosti a súdnosti, skromnosti a 

poníženosti, nevinnosti a pokory, vôle a rozumu, náklonností a inteligencie, citov a 

logiky, intuície a racionality, úmyslu a činu a všetkých ostatných atribútov 

súvisiacich s ich reprezentáciou.“ 

„Sú pri vás prítomní, aby vám dali zmysel pre tieto princípy, pomáhajúc vám 

uvedomiť si ich a začať proces zjednocovania týchto princípov vo vašom živote. 

Samotný proces zjednocovania je však funkciou nasledujúceho kroku.“ 

„Pokiaľ ide o ostatných duchovných radcov, môžu reprezentovať nejaké 

špecifickejšie atribúty týchto alebo iných duchovných princípov, vyžadujúcich si 

väčší stupeň špecializácie a zamerania. Sú vyvolaní a predstavení tak, ako je 

potrebné, kedy a ak je potrebné.“ 

„Potreba zahrnúť ich do procesu vchádzania dovnútra či do procesu duchovnej 

hypnoterapie môže byť určená s najvnútornejšou Duchovnou Mysľou a s už 

prítomnými duchovnými radcami a so strážcami bezpečnosti (bývalými tieňmi).“ 

„V celom tomto prístupe je potrebné na úrovni najvnútornejšej Duchovnej mysle 

stanoviť minimálnu požiadavku pre tento kontakt a interakciu.“ 
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„Minimálnou požiadavkou, bez ktorej nie je možný žiadny duchovný rozvoj a 

žiadne zjednotenie, sú dva obrátené tiene — jeden mužský a jeden ženský, jeden 

hlavný ženský duchovný radca, jeden hlavný mužský duchovný radca a jeden 

najvyšší duchovný radca. 

„Okrem týchto minimálnych požiadaviek neexistujú žiadne obmedzenia. Možno 

mať toľko duchovných radcov, koľko treba. No mať ich menej, ako bolo uvedené 

vyššie, indikuje duchovnú nepripravenosť na skutočnú duchovnú transformáciu a 

nový životný štýl.“ 

„Len čo je dokončený tento krok, možno sa pokúsiť o ďalší.“ 

„Opäť, mnohí ľudia nebudú pripravení urobiť tento krok. Alebo sa budú veľmi 

zdráhať konceptualizovať patričné duchovné idey súvisiace s týmto krokom. No bez 

primeraného dokončenia tohto kroku nemôže dôjsť k žiadnej duchovnej 

transformácii. Bez tohto dokončenia nemožno pokračovať ďalej. Ak bude niekto 

pokračovať ďalej napriek faktu, že nasledovný krok nebude správne pochopený a 

dokončený, vystaví sa ohromnému duchovnému nebezpečenstvu.“ 

„5. V tomto kroku je jedinec predstavený svojmu Najvyššiemu Duchovnému 

Radcovi — Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto je najrozhodujúcejší krok vo všetkých 

ohľadoch. Toto je tiež najcitlivejší krok z hľadiska bezpečnosti. Tu budú všetky 

Peklá vynakladať najväčšie úsilie, aby vám znemožnili správne prijať pravú Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Počas tohto kroku sa môže ukázať najväčší počet 

podvodníkov. Musíte byť pripravení preverovať vašu intuíciu počas každého kroku 

procesu predstavovania vás Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak budete počuť také slová, 

ako napríklad ,som Kristus‘, ,som Ježiš‘, ,som Boh‘, ,som Najvyšší‘, ,som Pán‘, 

,som Ježiš Kristus‘, ,som Jehova‘ a podobné výrazy, môžete si byť istí, že nie ste v 

kontakte s pravým Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Ak však budete počuť slová ,som Pán Ježiš Kristus‘, ešte stále to nemusí nutne 

znamenať, že jednáte s pravým Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Tu sa ponúka diskusia o Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Ak budete počuť ,som 

Syn Boží‘, ,Syn Človeka‘ a podobné odpovede a vyhlásenia, nie ste v kontakte s 

pravým Pánom Ježišom Kristom. Dvoma kľúčovými slovami v tomto ohľade musia 

byť ,Ľudské Božské‘ (Moje Božské bolo učinené ľudským) a ,Božské Ľudské‘ (a 

Moje ľudské bolo učinené Božským). ,Ľudské Božské a Božské Ľudské‘ bolo 

zjednotené a zlúčené s celkom Najvyššieho, čo viedlo k úplne novému duchovnému 

stavu s jediným prijateľným menom — Pán Ježiš Kristus.“ 

„Ak takáto diskusia nenastane alebo ak dôjde v tomto ohľade k akémukoľvek 

váhaniu, môžete si byť istí, že nie ste v kontakte s pravým Pánom Ježišom Kristom. 

Opäť, maximálne pozorne preverte svoju intuíciu a pocity.“ 

„Niektorí ľudia budú spokojní, ak budú počuť, že sú v kontakte s ,Kristom‘ alebo 

,Ježišom‘, alebo ,Najvyšším‘, alebo ,Bohom‘ atď. Nechajú to tak, domnievajúc sa, 

že dosiahli, čo chceli, a presne tu skončia.“ 
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„Toto je duchovne veľmi nebezpečná situácia. Vzhľadom na fakty opísané v 

predchádzajúcich kapitolách tejto knihy nebol nadviazaný žiadny vzťah s Novou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Dotyčný bude v kontakte s podvodníkmi. Ak by 

sa to stalo, váš život bude ovládať falošný Kristus, vedúc vás postupne do čoraz 

väčšej duchovnej záhuby.“ 

„Keď sa bude diať toto, falošný najvyšší duchovný radca, pod akýmkoľvek ním 

použitým menom, účinne vymení všetkých vašich pravých duchovných radcov a 

bývalé tiene a uvrhne vás do otroctva negatívneho stavu so slovami a skutkami 

,lásky‘ a ,múdrosti‘ (aspoň spočiatku, aby vás tam dostal). Nanešťastie, podvodníci 

nahrádzajúci vašich pravých duchovných radcov a vaše bývalé tiene budú vyzerať, 

správať sa, konať, javiť sa a rozprávať presne ako vaši praví duchovní radcovia a 

bývalé tiene. Nebudete mať dojem žiadneho citeľného rozdielu.“ 

„Avšak, aj keď nie okamžite, no postupne sa začnete cítiť horšie, s prejavmi 

všelijakých zvláštnych duchovných, duševných a fyzických symptómov. V tomto 

bode by ste mali vedieť, čo sa s vami deje a urobiť patričné nápravy.“ 

„Nanešťastie, mnohí ľudia budú mať značné ťažkosti s prijatím predstavy Pána 

Ježiša Krista a Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, ako je pojatá v tejto časti Nového 

Zjavenia. Odteraz však žiadne iné ponímanie a vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi nie 

sú možné, najmä ak čítate túto knihu alebo túžite podstúpiť proces duchovnej 

transformácie pomocou duchovnej hypnoterapie a vchádzať dovnútra na 

každodennom základe.“ 

„Musíte si uvedomiť, že v ponímaní prirodzenosti Najvyššieho, ktorý sa stal Pánom 

Ježišom Kristom, došlo po procese opísanom v predošlých kapitolách k ohromnej 

duchovnej revolúcii. Ako bolo uvedené predtým, táto revolúcia bude otriasať 

základmi celého Stvorenia a Zóny Vymiestnenia a všetkých ich príslušných 

obyvateľov počas budúcich eónov.“ 

„Že to bude tak a že akceptovanie tohto faktu o Pánovi Ježišovi Kristovi bude 

otázkou života a smrti každého, je opísané vo vnútornom význame nasledujúceho 

vyhlásenia Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 6, verše 53 – 58:“ 

„ ,Vtedy im Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám, ak nejete telo 

Syna Človeka a nepijete Jeho krv, nemáte v sebe života.‘ “ 

„ ,Kto je Moje telo a pije Moju krv, má život večný a Ja ho vzkriesim v 

posledný deň.‘ “ 

„ ,Lebo Moje telo je pravý pokrm a Moja krv je pravý nápoj.‘ “ 

„ ,Kto je Moje telo a pije Moju krv, zostáva vo Mne a Ja v ňom.‘ “ 

„ ,Ako Mňa poslal živý Otec a Ja žijem skrze Otca, aj ten, kto Mňa je, 

bude žiť skrze Mňa.‘ “ 

„ ,Toto je chlieb, ktorý zostúpil z neba — nie manna ako jedli vaši 

otcovia a sú mŕtvi. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.‘ “ 
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„ ,Ak nejete telo Syna Človeka a nepijete Jeho krv, nemáte v sebe života‘ značí 

zahrnúť do svojho srdca myšlienku, že ľudské telo Ježiša Krista bolo učinené 

Božským a prvky Jozefa a Márie boli po ich zbožštení zlúčené s celkom 

Najvyššieho, dajúc zrod novému hybridnému stavu v Prirodzenosti Najvyššieho.“ 

„ ,Pitie Jeho krvi‘ znamená prijatie faktu, že Najvyšší vzal jeden prvok zo Svojej 

Absolútnej Vonkajšej Mysle, zlúčil ho s prvkami Márie a Jozefa, pridajúc k tomu 

následne jeden prvok zo Svojej Absolútnej Vnútornej Mysle a učiniac fúziu. A keď 

bol proces zbožštenia dokončený, vzal jeden prvok zo Svojej Absolútnej Duchovnej 

Mysle — Absolútneho Ducha — a zlúčil a skrížil ich dohromady. Týmto aktom 

pripravil Najvyšší priaznivé podmienky pre to, aby sa ľudské telo Ježiša Krista v 

čase a priestore postupne, krok za krokom úplne zlúčilo a zjednotilo s celkom 

Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti.“ 

„Keď bol tento akt dokončený, Najvyšší sa stal naveky plnosťou Pána Ježiša Krista. 

Toto sa myslí jedením tela Syna Človeka a pitím Jeho krvi. Úplné stotožnenie sa s 

týmto faktom dáva každému pravý, večný život. Toto znamenajú slová, ,Lebo Moje 

telo je pravý pokrm a Moja krv je pravý nápoj‘. Len na základe plného akceptovania 

tohto procesu si môže byť jedinec istý, že je v kontakte s pravým Pánom Ježišom 

Kristom. Toto je vyjadrené slovami, ,Kto je Moje telo a pije Moju krv, zostáva vo 

Mne a Ja v ňom.‘“ 

„Mnohí ľudia budú, samozrejme, zhnusení týmto ponímaním Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista alebo Najvyššieho. Rovno odmietnu čo i len možnosť, že by sa taký 

proces mohol odohrať v Najvyššom. Sú priveľmi zamilovaní do tradičného 

ponímania Prirodzenosti Pána Ježiša Krista alebo Najvyššieho, alebo Boha, alebo 

čohokoľvek, čo majú a v čo veria. Citujú dokonca Biblické výroky naznačujúce, že 

Ježiš Kristus je stále ten istý (,Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky‘, 

Hebrejom 13:8).“ 

„Doslovná interpretácia tohto výroku zdanlivo znamená, že v Prirodzenosti 

Najvyššieho alebo Boha, alebo Ježiša Krista nikdy nemôže dôjsť k žiadnym 

zmenám. Ale, keby bol doslovný výklad tohto tvrdenia správny, predovšetkým 

Najvyšší by sa nikdy neinkarnoval vo fyzickej forme Ježiša Krista. Taký krok 

znamená úžasnú zmenu.“ 

„Slová ,ten istý‘ vo svojej duchovnej, vnútornej konotácii jednoducho znamenajú, 

že bez ohľadu na to, ako sa zmení Prirodzenosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, je 

to presne ten istý Jeden Nedielny Stvoriteľ alebo Boh a nie je a neexistuje vôbec 

žiadny iný. Jeho/Jej milujúci, láskavý, spravodlivý a múdry prístup k Jeho/Jej 

Stvoreniu zostáva ten istý, nemenný a bude vždy absolútnych rozmerov. Toto je 

význam rovnakosti.“ 

„Nanešťastie, mnoho jedincov dopadne po prečítaní tejto knihy presne tak, ako 

niektorí z bývalých učeníkov Pána Ježiša Krista na planéte Nula, ako to naznačuje 

verš 60 tej istej kapitoly v Jánovi, ,Tvrdá je táto reč, kto ju môže pochopiť?‘ A, 
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samozrejme, ako hovorí verš 66, ,Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli späť a viac 

s Ním nechodili‘.“ 

„Neprijatím Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista sa dotyčný sám odsudzuje k 

duchovnému úpadku, vracajúc sa naspäť do negatívneho stavu (,odišli späť‘), 

neschopný s Ním/Ňou už viac chodiť. Toto je duchovná smrť.“ 

„Vzhľadom na tieto fakty je zrejmé, ako je v tomto bode dôležité pristupovať k 

predstaveniu sa Pánovi Ježišovi Kristovi ako vášmu Najvyššiemu Duchovnému 

Radcovi z hľadiska tohto nového ponímania Jeho/Jej Prirodzenosti. Čokoľvek 

menšie alebo iné bude mať za následok ,odídenie späť‘ a ,nechodenie viac s 

Ním/Ňou‘.“ 

„Len čo dôjde k patričnému predstaveniu sa a bezpečnostné previerky sú dokončené 

a vy ste si istí, že ste v kontakte s pravým Pánom Ježišom Kristom, pokorne Ho/Ju 

požiadajte, aby s vami začal proces transformácie, zjednotenia a začleňovania 

všetkých princípov pozitívneho stavu. Toto sa žiada preto, aby ste vo svojom srdci 

zažili svoj vlastný, individuálny Druhý Príchod Pána Ježiša Krista. Tento proces 

pozostáva z nasledujúcich krokov.“ 

„6. Keď ste na vrchole svojej duchovnej hory, so všetkými svojimi duchovnými 

radcami, bezpečnostným personálom a Pánom Ježišom Kristom, opýtajte sa Pána 

Ježiša Krista, či ste pripravení urobiť tento krok. Tento krok si vyžaduje odstránenie 

brajgelu, ktorý zaplavuje a obklopuje vašu vnútornú/prostrednú myseľ. Ak je 

odpoveď na vašu otázku kladná, požiadajte Pána Ježiša Krista, aby vás a všetkých, 

nachádzajúcich sa na vrchole vašej hory, presunul na úroveň vašej vnútornej mysle, 

ukážuc vám presný stav, v akom je v súčasnosti vaša vnútorná myseľ.“ 

„Vnútorná myseľ reprezentuje vašu celkovú duševnosť a všetky procesy duševnej 

činnosti (myslenie, cítenie, chcenie, uvažovanie atď.) a ich kvalitu a stav. Procesy 

duševnej činnosti sú odvodené z ich duchovných ideí, ktoré sú vytvárané a ktoré sa 

nachádzajú na najvnútornejšej úrovni najvnútornejšej Duchovnej Mysle každého. 

Len čo sú vytvorené, plynú do oblasti prostrednej mysle, kde sú pretransformované 

do podoby duševných procesov.“  

„V tomto bode je väčšina týchto ideí, ak nie všetky, zachytávaná určitými blokmi, 

vybudovanými okolo vnútornej mysle silami negatívneho stavu, a následne 

zahmlievaná, skresľovaná, prekrucovaná, falšovaná a komolená. Potom je im v 

tomto novom, zvrátenom stave dovolené ísť do vnútornej mysle, vytvárajúc 

špecifickú kvalitu jedincovej duševnosti/mentality.“ 

„Na tento účel rozmiestnil negatívny stav okolo prostrednej mysle svojich vlastných 

,ochrancov‘, podporovaných početnými démonmi, ktorých funkciou je infiltrovať, 

filtrovať a nanovo interpretovať všetky zachytené idey, ktoré prichádzajú z 

najvnútornejšej Duchovnej Mysle. Týmto aktom dávajú zrod duševnosti, ktorá je, 

prinajhoršom, zhodná s povahou negatívneho stavu, alebo, prinajlepšom, značne 

znečistená, otrávená a kontaminovaná negatívnym stavom. Všetky ľudské negatívne 
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myšlienky, pocity, impulzy, sklony, úmysly atď., sú spôsobené týmto špecifickým 

usporiadaním.“ 

„Účel je tu zrejmý: za každú cenu narúšať pravé a rýdze vnímanie, význam, 

chápanie, prijímanie a realizáciu všetkého, prichádzajúceho z najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle; alebo počuť, vidieť, vnímať a cítiť to inak, než to skutočne je, 

znie, než je to cítiť a než sa to javí.“ 

„Máte tu teda skupinu rozličných tieňov-strážcov proti pozitívnemu stavu a na 

zachovanie negatívneho stavu v ľudskej duševnosti. Ako bolo spomenuté vyššie, 

títo strážcovia-tiene sú kontrolovaní, podnecovaní a podporovaní niekoľkými 

démonmi, ktorí sú tam kvôli zaručeniu, že nedôjde k žiadnej konverzii týchto 

strážcov do pozitívneho stavu a že negatívna konotácia ľudskej duševnosti bude 

zachovaná na neurčito.“ 

„Pri práci na tejto úrovni je nevyhnutné zbaviť sa najprv všetkých démonov, ktorí 

majú na starosti toto úsilie. Tí sú buď premiestnení do oblasti medzi Peklami a 

intermediárnym svetom, alebo, ak odmietnu spolupracovať, sú zavretí priamo v 

Peklách; alebo im je poskytnutá príležitosť na konvertovanie do pozitívneho stavu a 

na zapísanie sa, takpovediac, na mieste do Novej Školy. Len čo sa patrične naloží s 

démonmi, musí dôjsť k oslobodeniu a konverzii tieňov na tejto úrovni. Opäť, jeden 

tieň je mužský a druhý ženský. Na tejto úrovni môže byť viac ako jeden pár tieňov. 

Pamätajte, že čím viac postupujete z vnútra von, tým viac prevláda kvantita nad 

kvalitou. Na tých úrovniach je mottom, ,sila je v množstve‘.“ 

„Tiene sú, po ich oslobodení a konvertovaní a po ich premenení a premenovaní, 

dané na starosti bezpečnostnému tímu z najvnútornejšej Duchovnej Mysle. Ich 

funkcia bude presne opačná, než bola predtým. Teraz sa z moci zverenej im Pánom 

Ježišom Kristom stanú ochrancami pozitívneho stavu pred negatívnym stavom. 

Zavrú brány Peklám a agentom negatívneho stavu, zaistiac, že už nikdy nebude 

dovolené, aby došlo k akémukoľvek skresleniu, prekrúteniu, skomoleniu, zahmleniu 

a sfalšovaniu čistoty všetkých duchovných ideí z najvnútornejšej Duchovnej Mysle 

a pravého duchovného sveta. Majú neustále udržiavať všetky kanály k Duchovnej 

Mysli a k duchovnému svetu čisté a neblokované a v najlepšom možnom stave, 

zabezpečujúc tak život pozitívnej ľudskej duševnosti.“ 

„Dôvodom, prečo sú na tento účel využívané tieto entity, a nie nejaké nové, priamo 

z pozitívneho stavu, je to, že bývalé tiene z tejto úrovne poznajú z prvej ruky všetky 

triky, podvody, sofistikovanosť a prefíkanosť negatívnych síl, čo im umožňuje 

ľahko zachytiť akýkoľvek ich pokus o návrat a prienik.“ 

„Len čo je tento krok dokončený, máte požiadať Pána Ježiša Krista, aby dôkladne 

odstránil, očistil a zbavil vašu vnútornú myseľ všetkého brajgelu, nanúteného jej 

negatívnym stavom a aby zjednotil mužských a ženských strážcov, aby pôsobili v 

jednote, jedinosti a harmónii všetkých duševných aspektov feminínnych a 

maskulínnych princípov.“ 
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„Všimnite si, prosím, že práve duševná úroveň je miestom, kde neustále dochádza 

medzi feminitou a maskulinitou k tej najhroznejšej separácii, izolácii, komoleniu, 

nenávisti, nerovnosti a všetkému, čo máte. Jednou z hlavných funkcií týchto 

strážcov bude udržiavať jednotu, rovnosť a harmóniu týchto princípov na duševnej 

úrovni jedincovho života.“ 

„Po dokončení očisty a odstraňovania požiadajte Pána Ježiša Krista, aby spojil a 

zjednotil vašu vnútornú myseľ s vašou pravou najvnútornejšou Duchovnou Mysľou, 

aby už viac neboli oddelené, ale boli jedno.“ 

„Aktivácia negatívneho stavu, ako bude jasné z ďalšej kapitoly, bola založená na 

separácii týchto princípov a následnej separácii rozličných úrovní jednej mysle do 

troch autonómnych myslí. Každá myseľ bola potom obklopená blokmi a pseudo-

mysľami, aby sa udržiaval tento stav separácie a izolácie na neurčito. Len čo dôjde 

k tomuto zjednoteniu, môžete prejsť k ďalšiemu kroku.“ 

„7. V tomto bode požiadajte Pána Ježiša Krista, aby vás i všetkých ostatných, čo sú 

s vami, presunul na úroveň vonkajšej mysle. Pamätajte, že rozprávame o tej časti 

vonkajšej mysle, ktorá je nevedomá. Deväťdesiatpäť percent vonkajšej mysle je v 

neustálom režime nevedomia. Len jej päť percent je vedomých alebo dostupných 

vášmu vedomému uvedomeniu.“ 

„Len čo dôjde k presunu, budete pravdepodobne čeliť väčšiemu množstvu tieňových 

postáv, s ešte početnejšími podpornými systémami démonov. Vonkajšiu myseľ zas 

obklopujú všemožné bloky a bariéry, starostlivo strážené niekoľkými tieňovými 

postavami oboch pohlaví. Počet týchto postáv môže byť akýkoľvek, od jedného páru 

až po niekoľko párov. Sú pod kontrolou niekoľkých démonov, ktorí zaisťujú 

patričnú funkciu a lojálnosť strážcov.“ 

„Mentalita a inteligencia týchto tieňových postáv je tak trochu prízemná, tupá a 

únavná. Takí sú aj démoni na tejto úrovni. Ich účelom je blokovať akúkoľvek cestu 

k vnútru a udržiavať ľudí vo vonkajšku, vo vonkajšom svete. Sú veľmi efektívni v 

neustálom zamestnávaní ľudí vonkajšími záležitosťami života, banálnymi, nudnými, 

nezaujímavými, každodennými rutinnými povinnosťami, aktivitami a ťažkosťami, 

ktoré nemajú žiadnu duchovnú hodnotu, alebo vôbec žiadnu hodnotu.“ 

„Ich úlohou je zaistiť, aby ste považovali tieto nedôležité alebo menej dôležité 

aktivity za veľmi dôležité alebo najdôležitejšie vo svojom živote, robiac ich umelo 

príjemnými a žiaducimi, aby ste všetok svoj čas trávili ich vykonávaním. Tieto 

entity teda zaisťujú, že nemáte vôbec čas, alebo máte veľmi málo času na 

vchádzanie do vnútra, do seba, alebo na počúvanie vnútorného hlasu vašej intuície. 

Maximálne vás zamestnávajú inde, dodávajúc vám falošný pocit, že to tak má byť.“ 

„Ich účelom je aj blokovať akékoľvek pozitívne myšlienky vo veci správnych aktivít 

a správania, ktoré pochádzajú z vnútornej mysle a z najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle, takže vaše správanie je veľmi často v rozpore s tým, čo je pre vás dobré a 

vhodné. Môžete vedieť, čo je správne a pravdivé, no nemáte vôbec túžbu alebo 

motiváciu, alebo potrebu správať sa podľa toho.“ 
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„Dobrým príkladom takejto situácie by bol niekto, kto prepadol nejakej chemickej 

látke. Taká osoba môže veľmi dobre vedieť, že jeho/jej závislosť je veľmi 

deštruktívna a neužitočná, ohrozujúca jeho/jej život, no napriek tomu tá osoba 

pokračuje v správaní, ktoré je v rozpore s týmto poznatkom.“ 

„Veľmi často ste prekvapení zistením, že sa správate spôsobom, o ktorom viete, že 

je nevhodný či neprimeraný, a dokonca pre vás škodlivý. A potom sa pýtate sami 

seba, ohromení a zdesení: „Prečo som to urobil?“ nemajúc na to vhodnú odpoveď. 

Prinútiť vás k takémuto správaniu je presne funkciou tieňových postáv, 

nachádzajúcich sa okolo vašej vonkajšej mysle. Takže, prvá vec, ktorú tu treba 

urobiť, je zbaviť sa démonov tým istým spôsobom, ako bolo uvedené v bode päť. 

Len čo sú démoni preč, je potrebné, aby došlo k oslobodeniu a konverzii tieňových 

postáv.“ 

„Opäť, máme tu mužskú tieňovú postavu a jej ženský náprotivok. Ich účelom je 

znemožniť akékoľvek možné jednotné fungovanie maskulínnych a feminínnych 

princípov a zachovať ho zreteľne rozdielne, odlišné, neprimerané a navonok jasne 

definované — za účelom diskriminácie, nerovnosti — a v rovine povrchnosti. 

Účelom je tiež učiniť feminínne a maskulínne princípy obmedzenými, 

jednostrannými a príliš zdôraznenými, čo sa týka ich jednostranného vonkajšieho 

prístupu a fungovania, vyvyšujúc jeden princíp nad druhý.“ 

„Len čo sú tieto entity oslobodené, skonvertované a osvietené Pánom Ježišom 

Kristom, stávajú sa strážcami pozitívneho stavu, udržiavajúc všetky kanály a cesty k 

vonkajšej mysli čisté, jasné a otvorené pre neskreslené prijímanie všetkého, čo 

prichádza z najvnútornejšej Duchovnej Mysle a vnútornej/prostrednej mysle. Majú 

zaisťovať jasnosť a jednoduchosť všetkých úrovní vnímania a chápania. Ako viete, 

prirodzenosť negatívneho stavu sa vyžíva v nezrozumiteľnosti a v komplikovanej 

zložitosti.“ 

„Keď je im zadefinovaná a objasnená ich úloha a sú umiestnení do patričnej 

pozície, Pán Ježiš Kristus sa požiada o dôkladné vyčistenie a zbavenie vonkajšej 

mysle všetkých nečistôt, jedov a blokov negatívneho stavu.“ 

„Potom požiadate Pána Ježiša Krista, aby zjednotil a spojil vašu vonkajšiu myseľ s 

vašou najvnútornejšou Duchovnou Mysľou a vnútornou mysľou, aby boli jednou, 

spojenou, zjednotenou a úplnou mysľou, oddanou, lojálnou a vernou len Pánovi 

Ježišovi Kristovi a pozitívnemu stavu.“ 

„Od tohto okamihu môže byť Druhý Príchod Pána Ježiša Krista zažívaný vo vašom 

srdci ako vaša súkromná, individualizovaná udalosť. Len čo do hĺbky precítite túto 

dôležitú udalosť, zažijete nový vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Táto skúsenosť sa 

odzrkadlí aj v tom, aký budete mať vzťah k sebe a k ostatným. Odteraz sa už viac 

nebudete vyjadrovať takým spôsobom ako ,moja vnútorná myseľ‘, ,moja prostredná 

myseľ‘ alebo ,moja vonkajšia myseľ‘, ale namiesto toho poviete ,moja zjednotená 

myseľ‘ alebo jednoducho ,moja myseľ‘.“ 
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„Ak ste sa dostali do tohto bodu, ste pripravení urobiť nasledujúci dôležitý krok.“ 

„8. Zažitie individualizovaného Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista vo vnútri 

jedincovej mysle dotyčného oprávňuje, aby požiadal Pána Ježiša Krista o 

znovuuvedenie na jeho/jej domácu základňu.“ 

„Majte, prosím, na pamäti, že váš život nezačal na planéte Nula. Na tej planéte sa 

kvôli jej podivnej a nezvyčajnej pozícii nikdy nemôže začať žiadny prvotný život. 

Jediný počiatočný bod akéhokoľvek sentientného života sa môže objaviť buď v 

pozitívnom stave (plus jedna a vyššie) alebo v negatívnom stave (mínus jedna a 

nižšie). Nula nedáva podnet vôbec k ničomu. Aby mohlo niečo byť, k Nule musí byť 

pridané niečo sponad alebo spopod nuly. Taká je povaha matematickej Nuly.“ 

„Teda, každý, kto sa inkarnuje na planétu Nula, musí odkiaľsi prísť.“ 

„Pokiaľ ide o pozitívnych jedincov alebo o jedincov, ktorí sa sem inkarnovali z 

miesta, ktoré súvzťaží s číslom nad Nulou (0), títo sú znovu uvedení na to miesto, 

stretajúc sa s členmi tej spoločnosti, z ktorej prišli. Tam im bude pridelená 

súkromná miestnosť alebo kancelária, do ktorej budú každý deň chodiť a kde sa 

budú stretávať s členmi svojej duchovnej rodiny a vykonávať všetku svoju prácu, 

počas bytia vo vnútri, len z tej pozície. Toto je miesto, ktoré prevyšuje vrchol ich 

duchovnej hory.“ 

„Postup je tu taký, že najprv idú na vrchol svojej duchovnej hory, kvôli 

bezpečnostným kontrolám a každodennej očiste a uprataniu, opísaných v piatej 

kapitole knihy Kto si a prečo si tu?. Potom spolu so všetkými duchovnými radcami, 

pod vedením, s pomocou a pod dohľadom Pána Ježiša Krista, prichádzajú na svoju 

domovskú základňu. Od tej chvíle vykonávajú všetku svoju prácu alebo čokoľvek, 

čo treba urobiť, z miesta, ktoré im bolo pridelené na ich domovskej základni. Buďte 

však pripravení na to, že nie veľa jedincov bude schopných dosiahnuť tento bod vo 

svojej duchovnej práci. Obrovská väčšina z nich zostane na vrchole svojej 

duchovnej hory po celý zvyšok svojho života na planéte Nula.“ 

„V prípade negatívnych jedincov, ktorí prišli z miesta či stavu súvzťažiaceho s 

číslom pod Nulou (0), čiže z negatívneho stavu, tí nebudú poslaní na svoju pôvodnú 

domovskú základňu. To by znamenalo poslať ich späť do Pekiel. Nechcete ísť späť 

do stavu biedy a temnoty, len ak to nie je potrebné pre nejaké dôležité ponaučenie 

alebo pomoc druhým dostať sa z toho stavu. Namiesto toho požiadajú Pána Ježiša 

Krista, aby im pridelil nejakú, pre ich novú duchovnú štruktúru, položenie či stav 

najvhodnejšiu spoločnosť nebies (pozitívneho stavu), ktorá potrebuje ľudí ich typu. 

Tento stav a miesto sa stane ich novým domovom. Od toho okamihu, po 

bezpečnostných kontrolách a očiste a uprataní na vrchole svojej duchovnej hory, 

pôjdu na svoju novú domovskú základňu a budú vykonávať všetku svoju prácu len z 

tej pozície. Proces a povaha tejto práce je pre obidva prípady (pre tých, ktorí prišli z 

pozitívneho stavu, i pre tých, ktorí prišli z negatívneho stavu) opísaná v piatej 

kapitole knihy Kto si a prečo si tu?.“ 
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„Dôvod, prečo potrebujete ísť na svoju domovskú základňu, je ten, že táto 

reprezentuje pôvodný stav zjednotenia a spojenia, z ktorého ste sa oddelili, aby ste 

sa inkarnovali na planétu Nula. Aby ste sa stali opäť celkom, potrebujete sa navrátiť 

do stavu zjednotenia a spojenia všetkých duchovných princípov. Domovská 

základňa má túto duchovnú súvzťažnosť.“ 

„9. Len čo sa pevne usadíte na svojej domovskej základni a pohodlne sa vo svojom 

tamojšom sídle zariadite, môžete byť pripravení zažiť alebo sa rozpomenúť na 

udalosti, ktoré sa udiali počas inkarnácie na planéte Nula alebo počas prechodu z 

miesta či stavu vášho pôvodu na tú planétu. Tento krok sa robí za účelom zistiť, aké 

počiatočné voľby boli urobené, prečo boli urobené, aké odchýlky, ak vôbec, nastali 

počas prvého kontaktu s vami zvolenými fyzickými génmi, ktoré pochádzali od 

pozemských ,rodičov‘, aby sa zistilo, aký druh dohôd a záväzkov bol urobený a či 

proces ich splnenia bol alebo nebol dokončený.“ 

„Vďaka takému získanému poznaniu budete schopní stanoviť, čo ešte treba 

vykonať, aby ste úplne splnili tieto záväzky spôsobom, na akom ste sa dohodli.“ 

„Opätovné prežitie tohto procesu môže byť veľmi nepríjemné. Koniec koncov, 

prichádzanie na tento svet je jedným z najdrsnejších, najkrutejších a 

najnepohodlnejších zážitkov vo všetkých ohľadoch. Nič nie je správne a náležité 

počas tohto procesu inkarnácie na planéte Nula. Zažíva sa úplná izolácia, separácia 

od všetkého dôverne známeho a harmonického a odmietnutie a opustenie všetkým 

dôverne známym a harmonickým.“ 

„Ale je to aj nevyhnutný zážitok pre správne pochopenie a naplnenie svojho života 

na planéte Nula. Príchod na planétu Nula obsahuje vždy nejaké dôležité duchovné, 

duševné a fyzické ponaučenie. To ponaučenie nemôžete získať, kým opäť 

neprežijete ten proces. Tento proces samotný je súčasťou toho dôležitého 

ponaučenia. Z tohto ponaučenia človek získava správnu, zmysluplnú a úplne inú 

perspektívu svojho života na planéte Nula. Toto mu/jej zas pomáha predefinovať 

všetky interpretácie udalostí jeho/jej života počas prechodu touto podivnou planétou 

z hľadiska novozískanej perspektívy.“ 

„10. Po vyššie opísanom zážitku môže nasledovať zjavenie jedincovho pravého 

poslania na planéte Nula. Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť zjavené všetky 

aspekty toho poslania. Získanie plného poznania o vašom poslaní by dalo vašim 

nepriateľom celý plán vašej pevnosti a vašich najslabších bodov. Nepriateľ, 

negatívny stav, by také informácie využil na narušenie a podkopanie vášho 

poslania.“ 

„Preto je plán vášho života, ktorý sa odzrkadľuje v tom poslaní, odhaľovaný v 

postupných, malých a bezpečných krokoch. Len čo sa dokončí jeden krok, sú vám 

zjavené niektoré aspekty ďalšieho kroku, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho 

začiatok, no nezachádzajú priďaleko do budúcnosti. V prípade skonvertovaných 

agentov negatívneho stavu je situácia trochu iná. V takých prípadoch sa nemusia 

brať do úvahy žiadne bezpečnostné dôvody, pretože životný plán toho jednotlivca 
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bol navrhnutý negatívnym stavom. Celé to poslanie môže byť teda zjavené na 

jednom alebo dvoch sedeniach.“ 

„Avšak, konverzia negatívnej entity alebo agenta do pozitívneho stavu znamená pre 

neho/ňu novú úlohu alebo nové poslanie od Pána Ježiša Krista. Celý plán tohto 

poslania nemôže byť z bezpečnostných dôvodov zjavený. Tu vstupuje do platnosti 

úplné zaviazanie sa slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi v akejkoľvek pozícii, situácii, 

stave alebo mieste. Plne dôverujete tomu, že Pán Ježiš Kristus vyberie pre vás 

najlepší možný životný plán, najvhodnejší a najzhodnejší s jedinečnými kvalitami 

vašej novozjednotenej mysle a jej osobnosti. Koniec koncov, len Pán Ježiš Kristus, 

pretože je v Absolútnom Stave, môže vedieť v absolútnom zmysle, čo je pre vás 

dobré a vhodné. Toto určenie nie je možné zo žiadneho iného stavu. Voči tomuto 

absolútnemu stavu ste všetci relatívni.“ 

„Preto je poznanie seba, ako aj všetkého ostatného len relatívne. Vaše voľby, 

vykonávané vami samostatne, nemôžu brať do úvahy celú vašu prirodzenosť z 

hľadiska jej večného pokračovania. Toto môže urobiť len Pán Ježiš Kristus.“ 

„Z tohto dôvodu zjavuje aspekty vášho životného plánu po krôčikoch, keď ste 

pripravení podniknúť každý krok. Predčasné zjavenie obsahu každého kroku môže 

ohroziť váš život a vaše dôležité poslanie. Súc v negatívnom stave, bezpečnosť musí 

byť úplne nepriepustná (aby sme použili vaše vyjadrenie).“ 

„Pre tých, ktorí sa inkarnovali na planétu Nula z Pekiel, je proces duchovnej 

transformácie pomocou novej duchovnej hypnoterapie a vchádzania do vnútra iný. 

Rozmiestnenie ich duchovných radcov a tieňov je fakticky opačné než u všetkých 

ostatných. Je len prirodzené, že ich ,praví‘ duchovní radcovia sú negatívni duchovia, 

démoni, diabli a Satani, ktorí ovládajú ich životy. Vrcholom ich duchovnej hory je 

najhlbší bod v Peklách, ktorý, samozrejme, vnímajú ako najvyšší bod.“ 

„Majú presne tú istú hierarchiu organizácie, ako je opísané vyššie. Až nato, že 

všetky ich ,tiene‘ alebo to, čo oni považujú za tiene, sú pozitívne entity, ktoré sú im 

pridelené z pozitívneho stavu. Je len prirodzené, že, súc deťmi temnoty, považujú 

temnotu za svetlo a svetlo za temnotu. Ich duchovní radcovia sa im teda spočiatku 

javia ako bytosti svetla a bytosti svetla ako tiene.“ 

„V procese ich duchovnej transformácie musia byť tieto fakty uvedené do ich 

pozornosti. Agenti negatívneho stavu, ktorí chcú konvertovať do pozitívneho stavu, 

si musia uvedomiť, že ich duchovnými radcami sú fakticky tiene, zatiaľ čo to, čo 

považujú za svoje tiene, sú ich praví duchovní radcovia.“ 

„Toto postavenie sa musí prehodiť takým spôsobom, aby bol vo vedomí klientov 

každý daný do správnej pozície. Musia sa dostať do kontaktu so svojím najvyšším 

,tieňom‘, ktorým je Pán Ježiš Kristus, a s Jeho/Jej pomocou postupne, krôčik za 

krôčikom byť vyvedení z temnoty, postupným obrátením ich takzvaných 

duchovných radcov.“ 
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„Len čo sa to urobí, Pán Ježiš Kristus pre nich vytvorí pravý vrchol duchovnej hory, 

na ktorom sa objavia ich praví duchovní radcovia, predtým považovaní za tiene, v 

ich správnom svetle a postavení. Na druhej strane, ich bývalí duchovní radcovia 

alebo tí, ktorých považovali za svojich duchovných radcov, sa po ich oslobodení a 

konverzii do pozitívneho stavu stanú ich strážou bezpečnosti na úrovni 

najvnútornejšej Duchovnej Mysle, vnútornej mysle a vonkajšej mysle. Všetky 

ostatné kroky, čo sa týka ich procesu, sa zhodujú s tým, čo bolo opísané vyššie.“ 

„Dokončenie preberanej duchovnej transformácie má inú konotáciu a výsledok pre 

tých, ktorí ešte zostávajú v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, než pre tých, ktorí 

sídlia v plnosti pozitívneho stavu.“ 

„Ako bolo uvedené v predošlej kapitole, po tom, ako bolo fyzické telo Ježiša Krista 

úplne zlúčené s celkom Prirodzenosti Najvyššieho, stanúc sa tak Jeho/Jej 

neoddeliteľnou súčasťou, a Najvyšší sa stal úplne reálne, nie len potenciálne, Pánom 

Ježišom Kristom, ďalším krokom bola reštrukturalizácia, prestavba a transformácia 

myslí všetkých sentientných entít v Stvorení. Tento proces sa odohráva v 

pozitívnom stave za účelom zosúladenia všetkých sentientných myslí s Novou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, aby s Ním/Ňou mohli nadväzovať vzťah novým 

spôsobom, duchovne zhodným s tou Prirodzenosťou.“ 

„Členovia pozitívneho stavu v Stvorení a jeho multivesmíre, ktorí nie sú súčasťou 

Zóny Vymiestnenia, sídlia v oblasti riadenej princípmi Božskej Lásky a Božskej 

Múdrosti Pána Ježiša Krista. Nie sú viazaní žiadnymi pravidlami Zóny 

Vymiestnenia alebo negatívneho stavu ziel a lží.“ 

„Preto proces ich transformácie prináša okamžité výsledky. Stupeň a rozsah ich 

zmien je hlboký a priamo zažívaný na báze princípu tu a teraz. Nič im neprekáža 

alebo nebráni v tomto okamžitom, tu a teraz zážitku.“ 

„U ľudí, ktorí ešte stále prebývajú v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, je však 

situácia úplne iná. Vaša situácia nie je porovnateľná so situáciou ľudí, ktorí 

prebývajú duchovne, duševne a fyzicky v pozitívnom stave. Pozitívni ľudia na vašej 

planéte a v iných oblastiach Zóny Vymiestnenia prebývajú v pozitívnom stave 

vnútorne, duchovne, no nie fyzicky, a veľmi často ani duševne.“ 

„Tu je zásadný rozdiel. Ako si pamätáte z kapitoly XVI knihy Hlavné idey Nového 

Zjavenia, vaše fyzické telá boli vytvorené z prvkov vášho prostredia. Prvky vášho 

prostredia sa skladajú zo ziel a lží. Váš duch a duša sú zámerne lapené vo vašom 

tele a vonkajšom prostredí, pre ktoré sú zlá a lži, čiže negatívny stav, prirodzenou 

situáciou.“ 

„Preto bez ohľadu na to, aká úspešná môže byť vaša duchovná transformácia, ešte 

stále si musíte ponechať vaše fyzické telá a žiť v ich vlastnom prostredí. V ďalšej 

kapitole bude zjavené viac o tejto záležitosti.“ 

„Kvôli tejto situácii bude vždy existovať separácia medzi chabým životom vášho 

tela a jeho funkciami a životom vášho ducha a duše.“ 
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„Musíte si jasne zapamätať, že v procese genetického inžinierstva a experimentova-

nia pseudo-tvorcov za účelom vyfabrikovať telo a prostredie podporujúce tvorbu a 

udržiavanie ziel a lží, čiže negatívneho stavu, bola okolo pravej sentientnej mysle 

ľudí a medzi rozličnými úrovňami ich mysle zostrojená forma obalu alebo kruhovej 

genetickej hradby. Urobilo sa to s cieľom uzavrieť akýkoľvek prístup k pravým 

duchovným princípom pozitívneho stavu.“ 

„Nuž, dokonca aj keď môžete uspieť v odstránení blokov medzi rozličnými 

úrovňami vašej pravej mysle, ešte stále máte celkový obal alebo kruhovú hradbu, 

ktorá oddeľuje vaše telo a jeho život od zvyšku vašej pravej mysle. Zostáva medzi 

nimi len úplne nepatrné spojenie, za účelom umožniť, aby do tela prichádzal 

dostatok život podporujúcich prvkov, aby ho udržiavali nažive a funkčné.“ 

„Najnešťastnejšou situáciou pre ľudí v negatívnom stave je to, že sú za akýchkoľvek 

okolností viazaní istými zákonmi, ktoré riadia život negatívneho stavu. Tieto zákony 

nemožno porušiť alebo zmeniť, pokiaľ je negatívny stav v jeho aktivovanom a 

dominantnom položení. Dodržiavanie týchto zákonov je vecou prostého prežitia. 

Jeden z týchto zákonov vás stavia do úplnej závislosti od vášho prostredia a 

vonkajška vo všeobecnosti. Musíte si neustále obstarávať potravu a prístrešie. Inak 

vaše telo nedokáže prežiť. Jestvuje vysoký stupeň závislosti od iných a ich súhlasu a 

od mnohých podobných vecí.“ 

„Táto situácia zapríčiňuje vznik všemožných tradícií, zvykov, náboženstiev, 

inštitúcií, konvencií, kultúr atď., ktoré sa stávajú integrálnou súčasťou vášho 

každodenného žitia. Vytvárajú hromadu požiadaviek, očakávaní a konformizmus, 

ktorým treba vyhovieť, ak to chcete v akomkoľvek ohľade zvládnuť. Vďaka tejto 

situácii vznikli umelo vytvorené ego stavy a ich duševnosť/mentalita. Tieto ego 

stavy boli navŕšené na vašu pravú myseľ alebo vašu pravú prirodzenosť.“ 

„Takto vašu myseľ, vaše pravé ,ja som‘, blokuje táto falošná myseľ, zvaná ego 

stavy. V obrovskej väčšine prípadov sa táto falošná myseľ stáva jedinou realitou 

jedincovho bytia a existencie.“ 

„Keďže tento navŕšený artefakt nie je možné počas vášho života na planéte Nula, 

odstrániť žiadnymi prostriedkami, bez ohľadu na to, či si túto situáciu uvedomujete, 

alebo neuvedomujete, medzi týmito dvoma stavmi existuje neustále napätie. Toto 

napätie sa stáva zdrojom mnohých, ak nie všetkých duchovných, duševných a 

fyzických problémov, ktoré vás neustále postihujú.“ 

„Z tohto dôvodu máte dokonca aj po dokončení procesu vašej duchovnej 

transformácie a zjednotenia vašej pravej mysle ešte stále túto vonkajšiu schránku, 

ktorá vám dovoľuje prežiť v Zóne Vymiestnenia. V tejto, pre prežitie rozhodujúcej 

schránke je cítiť veľmi malý alebo žiadny vplyv práce, vykonanej a dosiahnutej 

vnútorne.“ 

„Kvôli tejto situácii musíte byť realistickí a uznať fakt, že vo svojom vonkajšku 

budete stále vystavení všemožným problémom, starostiam, obavám, strachu, 

chorobám atď. Sú vlastné prirodzenosti negatívneho stavu.“ 
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„Nezabúdajte, prosím, že tá schránka, koniec koncov, pozostáva z prvkov ziel a lží 

(alebo presnejšie zo súvzťažných faktorov ziel a lží), ktoré spôsobujú vaše problémy 

a rôzne nepríjemné stavy.“ 

„Jediný rozdiel, ktorý budete navonok cítiť po dokončení transformačného procesu, 

bude väčšia miera úspešného zvládania a prekonávania týchto nepríjemných stavov, 

pociťovanie väčšej kontroly nad vaším životom, zažívanie väčšieho vnútorného 

pokoja a akceptovanie tohto stavu ako nevyhnutného, pokiaľ fyzicky prebývate v 

negatívnom stave.“ 

„Ešte raz, nezabúdajte, že žijete na nepriateľskom území. Dýchate jeho vzduch, jete 

jeho potravu, pijete jeho nápoje, užívate jeho produkty atď. Toto všetko sú 

podstatné veci pre vaše fyzické prežitie.“ 

„Avšak to, že ste duchovne transformovaní vnútorne, mimo tejto schránky, vás 

stavia do priamej opozície voči všetkým pravidlám a normám vášho nepriateľa. Ale, 

ste na jeho území. Preto je len prirodzené, že po duchovnej transformácii by ste 

mohli zažiť iný druh ťažkostí než pred tým procesom. Budete si viac uvedomovať 

krutú realitu negatívneho stavu. Budete citlivejší na ukrutnosti a ohavnosti, 

odohrávajúce sa všade okolo vás. Bude na vás viac vplývať stále všadeprítomná 

nespravodlivosť, utrpenie a bieda. Budete pod väčším tlakom, aby ste sa vzdali a 

prispôsobili sa požiadavkám všetkých, žijúcich podľa pravidiel negatívneho stavu. 

Budete vystavení intenzívnejším útokom síl negatívneho stavu, najmä vnútorne, 

prostredníctvom takých stavov, ako sú silné pochybnosti, neistota a váhavosť.“ 

„Niekedy sa vám bude zdať, že ste v oveľa horšom stave, než ste boli pred 

duchovnou transformáciou. Koniec koncov, váš životný štýl plynie v priamom 

protismere voči životnému štýlu negatívneho stavu. Plávate proti prúdu. Sila prúdu 

je obrovská. Nie je to ľahké a nebude to ľahšie.“ 

„Zároveň však budete mať vyšší stupeň ochrany a podpory Pána Ježiša Krista, vašej 

duchovnej rodiny a vašej pravej mysle vo vás. Jediný spôsob, ako prežiť za týchto 

nových podmienok, je každodenne vchádzať do vnútra, byť vo vnútri so svojou 

pravou rodinou a čerpať odtiaľ všetku podporu, liečbu, energiu, rozhodnosť atď., 

aby ste mohli pokračovať vo svojom úsilí a poslaní, kým nebudete pripravení na 

odvolanie z negatívneho stavu.“ 

„Toto je skutočný, najdôležitejší dôvod, prečo ste nabádaní, aby ste vchádzali do 

vnútra alebo zostávali vo vnútri na nepretržitej báze.“ 

„Tu je namieste varovná poznámka. Proces duchovnej transformácie bude svojou 

kvalitou, obsahom a stupňom intenzity, rozsahu a hĺbky jedinečne iný pre rôznych 

jedincov, zhodný s ich individuálnou potrebou. Aj proces, štýl, spôsob a 

prostriedky vchádzania do vnútra sa budú líšiť od jedného jedinca k druhému. V 

tomto ohľade nie sú možné žiadne zovšeobecnenia. Je zodpovednosťou každého 

jedinca, aby určil z pozície svojej zjednotenej mysle, svojej duchovnej rodiny, a 

najmä z Pána Ježiša Krista, aký by mal byť jeho/jej štýl, spôsob a prostriedky 
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vchádzania do vnútra a aká by mala byť najlepšia a najúčinnejšia cesta a častosť 

pre neho/ňu.“ 

„Avšak, všeobecný náčrt týchto opísaných postupov a krokov bude pre všetkých, 

ktorí podstupujú tento proces, platný ešte istý čas. Najdôležitejšia vec, ktorú si treba 

v tomto ohľade pamätať, je, že váš duchovný proces, ak vchádzate do vnútra na 

každodennej báze, alebo zostávate neustále vo vnútri, má večnú hodnotu. Robí sa to 

skôr kvôli vašej večnej budúcnosti, než kvôli tu a teraz tejto planéty. Nemáte ani 

poňatia, čomu sa vyhnete po fyzickej smrti svojho tela tým, že podstúpite proces 

duchovnej transformácie a budete na nepretržitej báze vchádzať do vnútra. V 

súčasnosti nemôžete mať tiež ani poňatia o tom, aká nesmierne cenná je vaša 

duchovná transformácia a následné vchádzanie do vnútra pre celé Stvorenie a jeho 

multivesmír. Majte to, prosím, na pamäti a neklesajte na mysli.“ 

„V Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 18, verš 1, je napísané: ,Človek sa má vždy 

modliť a neklesať na mysli‘. ,Modliť sa‘ v tejto konotácii znamená vchádzať do 

vnútra. ,Vždy‘ znamená na nepretržitej báze. ,Neklesať na mysli‘ znamená, že je 

ľahké nechať sa odradiť, zatrpknúť, rozčúliť sa a prepadnúť zúfalstvu, ak človek 

nepokračuje vo vchádzaní do vnútra, aby bojoval s týmito nepríjemnými, biednymi 

stavmi.“ 

„Takže, prosím vás kvôli všetkým v pozitívnom, ako aj v negatívnom stave, ako aj 

vo vašom vlastnom záujme, neklesajte na mysli a pokračujte vo vchádzaní alebo v 

prebývaní vo vnútri, kým budete vo vašom tele — do samého konca vášho života 

na planéte Nula.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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ŠIESTA KAPITOLA 
 

Tajomstvo pseudo-tvorcov 
 

 

10. februára 1988 o 4.15 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Veľa vecí týkajúcich sa prirodzenosti pseudo-tvorcov a metód, ktorými aktivovali 

negatívny stav, bolo zjavených v knihách Základy ľudskej duchovnosti a Kto si a 

prečo si tu?. V tom čase bol po prvýkrát v dejinách ľudstva na vašej planéte 

odhalený pravý pôvod a prirodzenosť negatívneho stavu. Než bolo poskytnuté toto 

zjavenie, nikto presne nevedel, ako vznikol a začal existovať negatívny stav.“ 

„Najbežnejší príbeh, prijatý väčšinou ľudí, pochádza z doslovného významu 

niekoľkých miest v Svätej Biblii. Napríklad v Júdovom liste, vo verši 6 (tento list 

má len jednu kapitolu) je napísané:“ 

„ ,A anjelov, ktorí si neuhájili samotné svoje panstvo, ale opustili 

vlastný príbytok, ponechal vo večných putách, v temnote, na súd 

veľkého dňa.‘ “ 

„Tento výrok znamená, že pôvod negatívneho stavu možno nájsť u božích anjelov, 

ktorí sa z toho či onoho dôvodu rozhodli vzbúriť proti Bohu a presídliť sa z 

pozitívneho stavu neba, zriadiac si svoje vlastné panstvo. Tento výrok však 

nehovorí, prečo by anjeli vôbec chceli urobiť také bláznovstvo. Zdá sa, že títo anjeli 

neboli príliš chytrí, keď prišli s takou hlúposťou.“ 

„Samozrejme, vyššie citovaný výrok neobsahuje žiadny vnútorný, duchovný 

význam. Neobsahuje ho žiadna z epištol, čo už bolo zjavené prostredníctvom 

Swedenborga.“ 

„S inými príbehmi v Svätej Biblii, ktoré taký vnútorný, duchovný význam obsahujú, 

je situácia iná. Prvý možno nájsť v prorokovi Izaiášovi, kapitola 14, verše 12 – 15: 

„ ,Ako si len padol z neba, ó Lucifer, syn rána! Ako si zrazený k zemi, 

ty, ktorý si oslabil národy! Lebo si si povedal vo svojom srdci: 

„Vystúpim do neba, vyvýšim svoj trón nad Božie hviezdy; posadím sa 

tiež na vrchu zhromaždenia, v najodľahlejších končinách severu; 

vystúpim nad oblačné výšiny, podobný budem Najvyššiemu.“ Budeš 

však uvrhnutý dolu do Podsvetia, do najväčších hĺbok Jamy.‘ “ 

„Doslovný význam týchto veršov znamená, že existovala osoba menom Lucifer 

(ranná hviezda), ktorý bol synom Božím a ktorý sa rozhodol zvrhnúť Najvyššieho a 

sám sa stať Bohom. V dôsledku jeho bláznivej pýchy Boh vyhodil Lucifera z 

pozitívneho stavu.“ 

„Po tomto čine sa Lucifer usadil v Zóne Vymiestnenia (mimo pozitívneho stavu), 

zriadil všetky Peklá a začal svoju večnú vojnu proti Bohu a všetkým členom 

pozitívneho stavu.“ 
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„Avšak, aj v tomto doslovnom význame je toto tvrdenie vytrhnuté z kontextu tej 

kapitoly. Tá sa týka osudu kráľa Babylonu, ktorý je opísaný ako Lucifer. Vo 

vnútornom, duchovnom význame sa toto tvrdenie vôbec netýka žiadnej konkrétnej 

osoby či pozemského kráľa. Nijako sa netýka žiadneho anjela, archanjela alebo 

iného vysokého predstaviteľa pozitívneho stavu. Týka sa však celého negatívneho 

stavu, reprezentovaného Babylonom a jeho vládcami. Tu je opísaný proces aktivácie 

negatívneho stavu a jeho konečný zánik. Z citovaného textu nemožno vyvodiť 

žiadny iný význam.“  

„Ešte dôležitejší význam má v tomto ohľade opis zaznamenaný prorokom 

Ezechielom v kapitole 28, vo veršoch 12 – 19:“ 

„Takto hovorí Pán Boh: „ ,Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a 

dokonalý v kráse. Bol si v Edene, v Božej záhrade, každý drahokam bol 

tvojím pokrytím: sardit, topás a diamant, beryl, ónyx a jaspis, zafír, 

tyrkys a smaragd so zlatom. Majstrovstvo tvojich tamburín a píšťal 

bolo pre teba pripravené v deň, keď si bol stvorený.‘ “ 

„ ,Bol si pomazaným cherubínom, ktorý pokrýva; Ja som ťa ustanovil; 

Bol si na svätom Božom vrchu; Prechádzal si sa uprostred ohnivých 

kameňov. Bol si dokonalý vo svojich spôsoboch odo dňa svojho 

stvorenia, kým sa v tebe nenašla neprávosť.‘ “ 

„Hojnosťou tvojho obchodovania sa tvoje vnútro naplnilo násilím, a 

zhrešil si; Preto Som ťa vyhodil ako znesvätenú vec z Božieho vrchu; a 

zničil Som ťa, ó pokrývajúci cherubín, zo stredu ohnivých kameňov.“ 

„ ,Tvoje srdce spyšnelo kvôli tvojej kráse; skazil si svoju múdrosť 

kvôli svojmu lesku; zhodil Som ťa na zem, postavil Som ťa pred 

kráľov, aby mohli na teba hľadieť. Znesvätil si svoje svätyne 

množstvom svojich neprávostí, podlosťou svojho obchodovania; preto 

Som vyviedol oheň z tvojho stredu; ten ťa pohltil a pred očami 

všetkých, ktorí ťa videli, zmenil Som ťa na popol na zemi. Všetci, ktorí 

ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou; stal si sa hrôzou a 

nebude ťa už naveky.‘ “ 

„V doslovnom význame sa tento text týka zničenia týrskeho kráľa. Vo vnútornom, 

duchovnom význame obsahuje príbeh o pseudo-tvorcoch alebo o úplne prvých 

ľuďoch na planéte Nula (v tom čase Zem), ktorí prišli na myšlienku aktivácie 

negatívneho stavu. Opisuje ich pôvodný stav veľkého poznania, múdrosti, vedy a 

schopností, ktoré boli využité pri uskutočňovaní negatívneho stavu ziel a lží.“ 

„ ,Byť v Edene, záhrade Božej‘ tu znamená byť v prírodnom stupni Stvorenia 

Najvyššieho. Skutočný prírodný vesmír je vnímaný a ponímaný ako Božia záhrada 

alebo Eden/Raj. Drahokamy, ktoré sú tu vymenované, označujú rôzne hlboké 

duchovné, duševné a prírodné poznatky a inteligenciu, ktorú vlastnili, ako aj vedu 

genetického inžinierstva (,hojnosť tvojho obchodovania‘).“ 
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„ ,Bol si pomazaným cherubínom, ktorý pokrýva‘ znamená pozíciu v Stvorení — v 

najexternejšom stupni, ktorá je vnímaná ako koža, pokrývajúca celé Stvorenie. 

Negatívny stav nemohol byť vymyslený/počatý nikde inde než v najexternejšom 

prírodnom stupni Stvorenia.“ 

„ ,Bol si na svätom Božom vrchu‘ znamená, že ľudia na tejto planéte boli pôvodne 

integrálnou súčasťou pozitívneho stavu. ,Našla sa v tebe neprávosť‘ znamená 

otázku, ktorú položili vtedajší vedci, ,Ako by vyzeral život, ak by bol odvodený nie z 

duchovných princípov a z Najvyššieho, ale z prírodného stupňa, z najexternejšej 

pozície Stvorenia, namiesto z najvnútornejšej pozície Stvorenia, ako to bolo vždy.‘ 

Položiť takú otázku znamená úplne prvý krok k plnej aktivácii negatívneho stavu. 

Preto sa to považuje za ,neprávosť‘, kvôli ohromným duchovným následkom a 

dôsledkom, ktoré to malo pre celý terajší časový cyklus Stvorenia.“ 

„ ,Hojnosťou tvojho obchodovania‘ znamená rozsiahle experimentovanie v oblasti 

genetického inžinierstva a fabrikáciu rozličných životných foriem, ktoré nie sú 

priamo odvodené zo žiadnych pravých duchovných princípov.“ 

„ ,Tvoje vnútro sa naplnilo násilím, a zhrešil si‘ znamená, že v dôsledku úspešného 

genetického inžinierstva sa vtedajší vedci stali hlavnou hnacou silou človečenstva, s 

cieľom nastoliť negatívny stav nanútením svojej vôle budúcim ľuďom na planéte 

Nula. Urobili to zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby (,vnútro‘). Taká slobodná 

voľba mala za následok objaveniu sa hriechu. ,Hriech‘ nie je nič iné, než využitie 

svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby na zlé, neduchovné účely, alebo vo svoj 

vlastný prospech, bez akéhokoľvek ohľadu na spoločné dobro alebo na Pána Ježiša 

Krista (v tej dobe Najvyššieho). Toto vedie k znesväteniu pravých duchovných 

princípov, ako je zrejmé zo slov ,Preto Som ťa vyhodil ako znesvätenú vec z 

Božieho vrchu‘. ,Byť vyhodený z Božieho vrchu‘ znamená byť vylúčený z 

pozitívneho stavu Stvorenia a vypadnúť do Zóny Vymiestnenia.“ 

„Verše, ktoré nasledujú po tomto vyhlásení, opisujú budúci osud aktivátorov 

negatívneho stavu a konečnú úplnú elimináciu negatívneho stavu (,... a nebude ťa už 

naveky.‘). Toto je ešte stále budúcnosť.“ 

„Pojem Lucifer bol vysvetlený inde (viď strana 9 v prvej kapitole knihy Chápanie a 

naplnenie nášho pozemského života a strany 13 – 14 v prvej kapitole knihy Štyri 

pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia).“ 

„Z vyššie uvedeného popisu a vysvetlenia je teda zas a znova jasné, že nikto z 

jedincov v duchovnom svete by nevytvoril alebo nemohol vytvoriť negatívny stav.“ 

„Príbeh a tajomstvo pseudo-tvorcov boli zahalené značnou nejasnosťou a poväčšine 

neboli nikomu známe, kým nebola publikovaná kniha Základy ľudskej duchovnosti.“ 

„Ale jestvuje istý nepriamy dôsledok ich existencie na tejto planéte, vo forme málo 

známych príbehov o Lemúrii, Atlantíde, El Doráde a podobných príbehov. Nikto 

presne nevie, čo tie krajiny znamenajú, kde sa na vašej planéte nachádzali a či 

vôbec existovali. Doteraz nie je dostupný žiadny hmatateľný, presvedčivý fyzický 
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dôkaz ich existencie. Koniec koncov, ako si pamätáte zo Základov ľudskej 

duchovnosti, pseudo-tvorcovia veľmi dôkladne zaistili, aby bola väčšina stôp ich 

existencie starostlivo vymazaná z povrchu vašej planéty.“ 

„Swedenborg zjavil informácie o Zlatom Veku, Striebornom Veku, Bronzovom 

Veku atď. V jeho spisoch sa nenachádza žiadne priame uznanie existencie pseudo-

tvorcov, okrem uvedomenia, že na vašej planéte býval stav, ktorý bol stavom čistých 

duchovných princípov lásky a múdrosti. Tento stav sa postupne zhoršoval až 

do momentu takzvaného Pádu. Zo Swedenborgových spisov však nie je možné 

vyvodiť žiadne správne poznanie a chápanie pôvodu negatívneho stavu. Za jeho čias 

nebol nikto, nikde pripravený mať také úplné poznanie. Duchovný stav nebol v tom 

čase vhodný na to, aby bolo o tejto záležitosti zjavené viac.“  

„Avšak, vnútorný význam niektorých príbehov zaznamenaných v Svätej Biblii také 

plné poznanie obsahuje. No nikto nemá kľúč na rozlúštenie tohto vnútorného 

významu. Ten kľúč bol zámerne ukrytý, aby sa umožnilo negatívnemu stavu plne 

odhaliť svoju prirodzenosť. Ak by bol dostupný pred týmto odhalením, nikto by 

nechcel v negatívnom stave pokračovať. Negatívny stav by nemal žiadnu šancu 

dokázať svoje tvrdenia. V tom prípade by nemohlo dôjsť k žiadnemu poučeniu sa z 

odpovede na vyššie formulovanú otázku. Ak by to bolo tak, celé Stvorenie by bolo 

nesmierne znepokojené chýbaním tejto rozhodujúcej a dôležitej odpovede a 

poznania. Pri svojej prirodzenosti, vykonávajúcej životne dôležité voľby, by bolo 

ochudobnené o jedno z najdôležitejších poznaní — čo si nevoliť.“ 

„V tomto bode môže byť zjavená istá dodatočná informácia ohľadne tajomstva 

pseudo-tvorcov.“  

„Príbeh o pseudo-tvorcoch sa začína v Svätej Biblii, v druhej kapitole Genezis vo 

verši 15 a pokračuje až po verš 26 jedenástej kapitoly tej istej knihy. Po tom verši sú 

historické udalosti použité na ukrytie duchovných tajomstiev hlbšieho významu, 

súvisiacich s následkami aktivácie negatívneho stavu, s Prirodzenosťou Najvyššieho 

a Jeho/Jej inkarnáciou na vašu planétu, s Jeho/Jej bojmi s Peklami, s Jeho/Jej 

návštevou a pobytom v Peklách, s procesom spasenia, a hlavne s procesom Jeho/Jej 

fúzie, ktorým sa stal jediným Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Prvých jedenásť kapitol Genezis nemá teda vôbec žiadny historický význam. Je tu 

opísané hlboké tajomstvo aktivácie negatívneho stavu pseudo-tvorcami a ako sa to 

udialo.“ 

„Činnosť úplne prvého človečenstva na tejto planéte je opísaná vo veršoch 19 – 20 

druhej kapitoly knihy Genezis v Svätej Biblii. (Poznámka o termínoch 

,človečenstvo‘ a ,ľudstvo‘. Termín ,človečenstvo‘ označuje úplne prvých 

skutočných ľudí, ktorí žili na skutočnej planéte Zem. Slovo ,človek‘ označuje tak 

feminínny, ako aj maskulínny princíp. Termín ,ľudstvo‘ sa týka ľudí 

vyfabrikovaných pseudo-tvorcami a nachádzajúcich sa na planéte Nula. Zahŕňa opäť 

tak ženský, ako aj mužský rod.) ,Adam‘ reprezentuje to človečenstvo. Adam nebol 

jedna jediná osoba, ako ešte stále verí mnoho ľudí na vašej planéte. ,Adamom‘ sú 
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označení prví androgýnni ľudia. Ich účelom bolo pripraviť určitú dimenziu tej 

planéty na aktiváciu negatívneho stavu, uvedením všetkého na tej planéte do 

priaznivého postavenia na ten účel a stav.“ 

„Fakt tejto prípravy je ukrytý v slovách verša 20, ,A tak Adam pomenoval všetok 

dobytok, nebeské vtáctvo i každé poľné zviera!‘ ,Pomenovať‘, v tejto konotácii, 

znamená objaviť a identifikovať určitý dôležitý obsah a idey v rôznych oblastiach 

sentientnej mysle (dobytok, vtáky a zvieratá), ktoré sa stanú zásadne dôležitými v 

genetickom inžinierstve ako príprava na aktiváciu negatívneho stavu. V tejto 

konotácii ,dobytok‘ znamená genetický kód pre vývoj vnútorných častí budúcej 

ľudskej mysle. ,Vtáky‘ znamenajú genetický kód pre vývoj prostredných častí tej 

mysle; a ,každé poľné zviera‘ celý genetický kód pre vývoj všetkých aspektov 

vonkajšej mysle. Okrem toho, tieto tri termíny označujú aj rôzne duchovné stavy, 

ktoré sú dané tejto sentientnej mysli prostredníctvom tých genetických kódov.“  

„V predchádzajúcom verši tej kapitoly, vo verši 19, sa uvádza: ,Pán Boh utvoril zo 

Zeme každé poľné zviera a každého nebeského vtáka a priviedol ich k Adamovi, aby 

videl, ako ich nazve. A ako Adam nazval každého živého tvora, také bolo jeho 

meno.‘ Všimnite si, prosím, že slovo ,dobytok‘ v tomto verši nie je spomenuté. 

Náhle sa objavuje na samom začiatku nasledujúceho verša (20). Aj poradie ich 

vymenovávania sa tu líši. Vo verši 19 je prvé vymenované poľné zviera, a nasledujú 

nebeské vtáky. Vo verši 20 je prvý dobytok, vtáky sú druhé a poľné zviera je tretie. 

Máte tu akúsi obrátenú situáciu. Toto nie je náhoda.“  

„ ,Zo zeme‘ znamená z ideí sentientnej mysle. V tomto ohľade je z ideí vonkajšej 

mysle utvorené každé poľné zviera. Nie sú stvorené, ale utvorené. Stvorenie je vždy 

prvotné. Utvorenie je odvodenie z niečoho už stvoreného.“ 

„ ,Poľné zviera‘ znamená aj všetky súce a existujúce ľudské sklony.“ 

„ ,Nebeský vták‘ znamená všetky súce a existujúce duševné a prírodné poznatky.“  

„ ,Priviesť ich k Adamovi‘ znamená, že všetky tieto poznatky a sklony boli dané 

prvému človečenstvu, aby nič nechýbalo v jeho schopnosti vykonávať patričné 

voľby. ,Aby videl, ako ich nazve‘ znamená ich aplikovanie a využitie pri snahe mať 

úplnú kontrolu nad všetkými zákonmi, ktoré riadia život človečenstva. Toto je 

označené slovami ,ako Adam nazval každého živého tvora, také bolo jeho meno‘. 

,Nazývanie‘ znamená využívanie a aplikovanie. ,Také bolo jeho meno‘ znamená 

plnú kontrolu nad všetkými zákonmi, ktoré riadia život človečenstva a jeho 

prirodzenosť.“ 

„Aby mohol byť negatívny stav náležite aktivovaný, treba plne poznať všetky 

zákony, ktoré sú schopné vytvárať život. Ide tu o to, že prví ľudia, stvorení priamo 

Najvyšším, nemohli sami plne aktivovať negatívny stav, pretože boli kompletne 

stvorení z prvkov pozitívneho stavu. Čokoľvek, čo pochádza priamo z Najvyššieho, 

nemôže vytvoriť nič negatívne.“ 
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„Z toho dôvodu týmto ľuďom poskytnete plné poznanie toho, ako vytvárať život. 

Následne taký život vytvárajú. Ten život teraz nie je odvodený z Najvyššieho 

priamo, ale iba nepriamo, prostredníctvom týchto ľudí. A presne toto je opísané vo 

vyššie citovaných dvoch veršoch.“ 

„Pridané slovo ,dobytok‘ znamená, že tí ľudia boli schopní objaviť aj zákony, ktoré 

riadia duchovné princípy, na základe ktorých je vytvorená najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ. To, že poradie je tu obrátené, znamená, že z vnímania toho 

poznania tí ľudia zistili fakt, že ak chcú iniciovať čokoľvek nové, musia najprv 

dodržať poriadok Stvorenia — zvnútra dovonka. Duchovné je prvé (dobytok), 

duševné druhé (nebeský vták) a prírodné alebo fyzické tretie (poľné zviera). To, že 

to Pán Boh dal do iného poradia, znamená, že ľudská náklonnosť k poznaniu 

predchádza samotné poznanie. Bez náklonnosti nie je príliš veľká motivácia robiť 

alebo poznávať niečo. Takže náklonnosť ide prvá. Pri klasifikácii toho poznania sa 

však spočiatku musí dodržať multivesmírny poriadok.“ 

„ ,Ale pre Adama sa nenašiel pomocník, čo by mu bol roveň‘ znamená, že tí ľudia 

nemali žiadny správny sklon k aktivácii negatívneho stavu. Jediné, čo boli ochotní 

urobiť, bolo odovzdať nahromadené poznanie o genetickom inžinierstve a tvorbe 

nových životných foriem, ako aj všetko ostatné obrovské poznanie, ktoré vlastnili. 

Takže, po klasifikácii, patričnom usporiadaní a zaznamenaní všetkého toho 

poznania do všetkých genetických pamäťových bánk (,Adam pomenoval‘), boli 

pôvodní androgýnni ľudia z planéty Zem odvolaní. Z tejto genetickej pamäťovej 

banky bol vytvorený nový typ človečenstva, s oddelenými feminínnymi a 

maskulínnymi princípmi.“ 

„Ako si pamätáte, androgýnna forma obsahovala rovnako oba plne sa prejavujúce 

prvky. Z tej formy, vlastne zo zanechaného genetického materiálu, vznikol a začal 

existovať nový druh ľudí — rozdelený na mužskú a ženskú fyzickú formu. Tieto 

udalosti sú opísané vo veršoch 21 až 25, vrátane, v druhej kapitole knihy Genezis v 

Svätej Biblii.“  

„ ,A Pán Boh spôsobil, že na Adama doľahol hlboký spánok, a zaspal‘ znamená 

odvolanie prvých ľudí z planéty Zem. ,A vyňal mu jedno z jeho rebier‘ — znamená 

použitie genetickej pamäťovej banky a materiálu zanechaného prvými ľuďmi, 

s cieľom oddeliť maskulínne a feminínne princípy. ,A uzavrel telo na jeho mieste‘ 

znamená nahradenie priameho zažívania jednoty všetkých princípov maskulinity a 

feminity a všetkých duchovných faktorov, ktoré s nimi súvzťažia, nepriamym 

zažívaním, cez vnímanie ich vonkajšej manifestácie vo forme rozdielnych fyzických 

tiel.“ 

„To, že ešte aj po tomto akte sa nasledujúci ľudia na Zemi stále volali Adam, 

znamená, že boli stvorení z genetickej pamäťovej banky a z niektorého ďalšieho 

materiálu, ktorý pochádzal z pôvodných ľudí. Toto sa dá zistiť v ďalšom verši (23): 

,Toto je už moja kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; bude sa volať žena, lebo 

bola vzatá z muža‘. Tento verš, ako aj všetky ostatné tu a inde, má vo vnútornom 

zmysle Svätej Biblie mnohoraký význam. Teda, okrem tu rozoberaných vecí sa týka 
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aj mnohých iných. Niektoré z týchto iných duchovných vecí boli zjavené vo 

Swedenborgových spisoch. Iné boli naznačené v predošlých knihách tohto 

transmitera. Teraz zjavované veci súvisia len s tajomstvom pseudo-tvorcov.“ 

„ ,Byť vyňatý z muža‘ v rozoberanej konotácii znamená plnosť duchovného stavu 

oboch princípov, reprezentovanú androgýnnymi ľuďmi. ,Muž‘ neznamená mužské 

pohlavie. ,Bude sa volať žena‘ znamená oddelenie feminínnej formy a jej 

duchovných faktorov od pôvodného zdroja — muža — androgýna. V tejto konotácii 

,žena‘ neznamená ženské pohlavie. Znamená oddelenie feminínneho princípu od 

jeho pôvodne zjednoteného zdroja. Je tu opísané usporiadanie, ktoré sa stane 

základom pre aktiváciu negatívneho stavu, ako to naznačuje jeden z vnútorných 

významov nasledujúceho verša (24), týkajúci sa tejto záležitosti.“ 

„ ,Preto muž opustí svojho otca a matku a spojí sa so svojou ženou, a stanú sa 

jedným telom‘. V tejto konkrétnej konotácii ,muž‘ predstavuje aj ženu, aj muža. To, 

že ,Muž opustí svojho otca a matku‘, znamená oddelenie sa od vlastného 

duchovného zdroja. ,Matka a otec‘ tu znamenajú Najvyššieho — jediného 

Absolútneho Rodiča. ,Spojiť sa so svojou ženou‘ tu znamená vzdať sa svojho 

duchovného dedičstva a odvodzovať všetko zo svojej vonkajšej, vlastnej, ego stavu 

prirodzenosti. ,Žena‘ v tejto konotácii znamená jedincovu vlastnú prirodzenosť, 

odvodenú z vonkajšej mysle. ,A stanú sa jedným telom‘ znamená, že všetko sa bude 

odvodzovať z vonkajšieho zmyslovo-senzorického vstupu, namiesto odvodzovania z 

vnútra alebo z duchovných princípov.“ 

„Verš 25: ,A obaja boli nahí, človek i jeho žena, a nehanbili sa‘. Tento verš opisuje 

duchovný stav druhých, fyzicky rozdelených ľudí, ktorí prišli po tom, čo androgýnni 

ľudia opustili planétu Zem. ,Byť nahý‘ znamená byť doposiaľ neskazený 

negatívnym stavom. Toto je stav nevinnosti, ktorý predchádza stavu hanby — 

aktivácii negatívneho stavu.“ 

„Tretia kapitola Genezis je v jej vnútornom zmysle v skutočnosti venovaná opisu 

procesu samotnej aktivácie negatívneho stavu. Tento proces bol do určitej miery 

zjavený v knihe Základy ľudskej duchovnosti, v poslednej kapitole knihy Realita, 

mýty a ilúzie a v knihe Kto si a prečo si tu ?. Niektoré dôležité aspekty tohto 

procesu boli zjavené už vo Swedenbergových spisoch. Štvrtá kapitola Genezis vo 

svojom vnútornom zmysle odráža, medziiným, duchovný stav a situáciu ľudí, ktorí 

sa narodili iným spôsobom než priamym nadelením Najvyššieho. Je to narodenie sa 

podľa vedeckých genetických princípov, a nie podľa duchovných princípov. Týmto 

aktom bol rázne zahájený duchovný úpadok ľudstva. Tento fakt je vyjadrený v 

príbehu o Kainovi, ktorý zabil svojho brata Ábela. ,Ábel‘ znamená čistotu 

duchovných princípov, ktoré pochádzajú z lásky Božej a z lásky k Bohu. ,Kain‘ 

znamená separáciu týchto princípov od tej lásky.“ 

„Plnosť duchovného úpadku a dominancia negatívneho stavu sa nemôže uskutočniť, 

pokiaľ existuje akýkoľvek stupeň uvedomovania si lásky Božej a akýkoľvek stupeň 

lásky k Bohu. Také pocity zabraňujú plnej manifestácii prirodzenosti negatívneho 

stavu.“ 
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„Jedným z mnohých aspektov hlbšieho významu vnútorného zmyslu zabitia Ábela 

Kainom je v skutočnosti opis procesu genetického inžinierstva a manipulácie, 

ktorým sa hlavné duchovné princípy, týkajúcich sa pravej lásky (Ábel), odstraňujú 

alebo zabíjajú v génoch, z ktorých mala byť vyfabrikovaná ďalšia generácia ľudí. 

Namiesto toho sú nahradené láskou k sebe a láskou k vonkajšku (Kain). Taká láska 

zatemňuje vnímanie pravdy a vedie k vývoju jej skreslení a k zrodu vyložených lží a 

ziel.“ 

„Piata kapitola Genezis vo svojom vnútornom zmysle opisuje, medziiným, 

duchovný stav každej ďalšej epochy po aktivácii negatívneho stavu. Mená osôb v tej 

kapitole zobrazujú obsah a idey, ktoré riadili každú ďalšiu epochu a stupeň jej zloby 

a falše. Vek uvedených osôb zobrazuje alebo opisuje kvalitu, životný štýl, vedeckú 

inteligenciu a poznanie, aké mali ľudia ďalšej epochy. Tieto čísla nevyjadrujú 

skutočný fyzický vek či časové trvanie. Každá epocha tej doby trvala v skutočnosti 

asi dva milióny rokov (viac-menej, v závislosti od samotnej kvality, ktorá sa 

potrebovala naplno manifestovať, aby sa uskutočnil ďalší krok úpadku).“ 

„V podstate existovalo 12 takých epoch, každá majúc svoju zreteľne odlišnú kvalitu 

a obsah životného štýlu a stupeň poznania genetického inžinierstva. Skončili sa 

úplnou stratou akéhokoľvek správneho duchovného uvedomenia a nahradením 

pravých duchovných princípov záplavou lží, skazenosti a bezbožnosti. Tento 

výsledok je opísaný vo vnútornom zmysle šiestej a siedmej kapitoly Genezis v 

Svätej Biblii — príbehom o Veľkej Potope.“ 

„Prvým dvanástim epochám predchádzala epocha androgýnnych ľudí, ktorí prišli na 

tento svet priamym nadelením Najvyššieho. Úplne prvá z dvanástich epoch je 

epocha, v ktorej bolo priame nadelenie nahradené vedeckým biklonovaním, ako to 

opisuje kniha Základy ľudskej duchovnosti. Táto epocha trvala v zmysle fyzického 

času najdlhšie — približne 25 miliónov rokov.“ 

„Na konci dvanástej epochy, opísanej v šiestej kapitole v knihe Genezis Svätej 

Biblie, sa uskutočňovalo maximálne genetické experimentovanie. Toto experimen-

tovanie viedlo k tvorbe rôznych životných foriem, zväčša negatívnej povahy. Tieto 

jedinečné zvieracie životné formy, vytvorené na vašej planéte, vaši vedci opisujú 

rozličnými paleontologickými výrazmi (ako napríklad dinosaury).“ 

„Súčasne prebiehali rôzne iné vedecké experimenty. Jeden z nich sa skončil 

starostlivo naplánovanou veľkou katastrofou, ktorá uviedla do chodu ľadové doby a 

iné fenomény, čo rozštiepilo jadro vašej planéty a rozdelilo jeden kontinent na 

niekoľko. Tento proces viedol k vyhladeniu väčšiny vtedajšieho živočíšneho a 

rastlinného života, vytvoreného pseudo-tvorcami. Toto sa udialo najmä v priebehu 

dvanástej epochy ich prítomnosti na vašej planéte.“ 

„Dvanásta epocha sa skončila Veľkou Potopou a vznikla a začala existovať nová, 

úplne iná epocha. Táto nová epocha vlastne odštartovala dejiny jaskynného človeka 

a modernej doby, ako vyzerá na vašej planéte v súčasnosti. Usadenie sa pseudo-
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tvorcov v Peklách je opísané vo vnútornom význame prvej časti jedenástej kapitoly 

knihy Genezis.“ 

„ ,Noemov‘ príbeh súvisí s činom Najvyššieho — zachovať určitý stupeň 

duchovného uvedomenia, ako semena pre budúce duchovné znovuprebudenie. 

Epocha nasledujúca po potope, označená slovom ,Noe‘ a jeho synmi-odvodeninami, 

Šémom, Chámom a Jafetom, odzrkadľuje postupné potláčanie správneho 

duchovného vnímania, pokiaľ ide o praktické využitie duchovných princípov. To 

znamená, že bolo nutné ponechať nejaký stupeň poznania pravdy, týkajúcej sa 

duchovných princípov, no neexistovala žiadna motivácia alebo túžba žiť v súlade s 

týmito duchovnými princípmi.“ 

„Poznanie samo osebe musí byť zachované, bez ohľadu na to, na akej úrovni. Vtedy 

bolo toto poznanie ešte stále vedomé. Neskôr, a vo väčšine prípadov v súčasnosti, 

bolo a je nevedomé, uložené vo veľkých hlbinách najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle, v jej časti nazvanej Univerzálne Vedomie.“ 

„Bez zachovania životne dôležitého a rozhodujúceho poznania pravdy ohľadne 

pravých duchovných princípov nie je možné žiadne duchovné znovuprebudenie a 

spása všetkých ľudí z negatívneho stavu, ako ani totálna eliminácia negatívneho 

stavu. V Svätej Biblii sa toto zachovanie volá ,zvyšky‘ alebo ,ostatky‘. Len zvyšky 

alebo ostatky budú spasené. Všetko ostatné bude eliminované. ,Všetko ostatné‘ je 

negatívny stav. Proces spasenia je teda možný z pozície týchto zvyškov alebo 

ostatkov.“ 

„V čase, keď bude negatívny stav plne odhalený a vyčerpá svoju užitočnosť, u 

každého budú otvorené dvere k týmto zvyškom; do vedomého uvedomenia každého 

sa dostaví všetko poznanie právd o pravých duchovných princípoch a všetkých 

ostatných tajomstvách aktivácie negatívneho stavu; a bude vykonaná konečná voľba 

týkajúca sa každého pozície alebo toho, kde chce byť. Týmto posledným krokom sa 

skončí éra negatívneho stavu. Celý časový cyklus, v ktorom sa toto všetko odohráva, 

bude ukončený a vznikne a začne existovať nový časový cyklus, bez negatívneho 

stavu a Pekiel.“ 

„Noemova Epocha predstavuje vedomé zachovanie pravdy, no nie až tak dobra. 

Nasledovná epocha, vykreslená Noemovými synmi, zobrazuje genetickú 

manipuláciu pseudo-tvorcov, ktorou je toto poznanie úplne vytlačené z vedomého 

uvedomenia a dané do nevedomého režimu v mysliach ľudí — geneticky nimi 

vyfabrikovaných. Toto je čas, kedy dochádza k vzniku nápadu o jaskynnom 

človeku. Vtedy došlo k spätnému cestovaniu v čase do obdobia pred stvorením 

planéty Zem. Toto cestovanie je opísané v druhom verši jedenástej kapitoly 

Genezis. Uvádza sa tam:“ 

„ ,A stalo sa, keď cestovali od východu, že našli rovinu v zemi Sinear a 

prebývali tam.‘ “ 

„ ,Cestovali od východu‘ má v tejto konotácii dva významy. Jedným významom je 

cestovanie späť v čase s cieľom riadiť vývoj vašej planéty a uplatniť svoj vplyv na 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 114 - 

jaskynných ľudí a vypestovať úplne iné ľudstvo, ktoré predtým nikdy, nikde 

neexistovalo. Druhým významom je úplné opustenie pozitívneho stavu a pravého 

Stvorenia a usadenie sa v Zóne Vymiestnenia. ,Našli rovinu v zemi Sinear‘. 

,Rovina‘ súvzťaží s Peklami. ,Zem Sinear‘ súvzťaží so Zónou Vymiestnenia. 

,Sinear‘ je kódové meno pre Babylon. ,Babylon‘ je kódové meno pre celý negatívny 

stav so všetkými jeho zlami a lžami, v jeho aktivovanom a dominantnom režime.“ 

„Len čo sa pseudo-tvorcovia usadili v Peklách, začali ďalej experimentovať s 

genetickým materiálom, ktorý mali od úplne prvých ľudí. To, že toto 

experimentovanie bolo založené na úplne falošných predpokladoch, je zrejmé zo 

slov ďalšieho verša (3) kapitoly 11 Genezis: ,Mali tehly miesto kameňa.‘ ,Tehly‘ 

súvzťažia so všetkými lživými pojmami, ktoré nahrádzajú pravdu — ,kameň‘.“ 

„ ,Urobme si tehly a dôkladne ich vypáľme‘ znamená tvorbu úplne nových druhov 

lživých ideí, ktoré boli pevne zavedené ako štýl neduchovného života, ktorý mal 

ovládnuť ľudstvo na planéte Nula. To, že ,mali asfalt namiesto malty‘, značí zlý 

úmysel. Toto všetko bolo robené so zlým úmyslom dokázať, že život na vašej 

planéte nevzišiel z duchovných princípov Najvyššieho, ale zo samotnej prírody 

alebo z pseudo-tvorcov — falošných bohov. Slovo ,asfalt‘ má túto konkrétnu 

súvzťažnosť.“ 

„Stavanie Babylonskej Veže symbolizuje pokus pseudo-tvorcov zriadiť si ich 

priame predsunuté stanovištia v Nebi a zvrhnúť vládu Najvyššieho. Toto je 

prorocký opis budúceho pokusu pseudo-tvorcov — v čase, keď malo už-už dôjsť k 

inkarnácii Ježiša Krista na planétu Nula — cestovať viac do minulosti, pred čas a 

priestor, pred bod, kedy došlo k Aktu Stvorenia. Účelom toho pokusu bolo 

zablokovať proces Stvorenia a namiesto toho nastoliť plnú vládu pseudo-tvorcov a 

vyfabrikovať ich vlastné pseudo-stvorenie, plne podriadené ich vláde, bez 

akéhokoľvek zaangažovania Najvyššieho.“ 

„Ako si pamätáte z predošlého, nebolo im dovolené urobiť tento krok a oná 

konkrétna znalosť cestovania v čase bola pseudo-tvorcom natrvalo odobratá. Okrem 

toho, boli izolovaní od všetkých ostatných v Zóne Vymiestnenia a uväznení v 

špeciálnom stave a mieste, známom až donedávna len Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Týmto aktom Pána Ježiša Krista sa príbeh o pseudo-tvorcoch zatiaľ končí. Avšak, 

následky ich aktivít a príbeh ich fabrikácií, aktuálne existujúcich ľudí a iných tvorov 

v Peklách a zvyšku Zóny Vymiestnenia, pokračuje. Bude pokračovať až do úplnej 

eliminácie negatívneho stavu.“ 

„Pamätajte si, prosím, že každý akt či činnosť, každá idea a jej manifestácia môže 

byť potvrdená len jej následkami, výsledkami a dôsledkami. Takže negatívny stav 

musí trvať dovtedy, kým sa plne neprejavia, neuskutočnia a nezrealizujú všetky také 

následky, výsledky a dôsledky. Takto sa uskutočňuje ozajstné učenie. Bez tohto 

znázorňovania sa nemožno skutočne nič naučiť. Následky, výsledky a dôsledky 

aktivít pseudo-tvorcov sú plne znázornené v kvalite života ľudí na vašej planéte od 

objavenia sa jaskynného človeka.“ 
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„Ako si pamätáte, jaskynní ľudia boli vyfabrikovaní pseudo-tvorcami, aby 

nasmerovali vedcov budúcnosti k tomu, aby uverili v ich podvod, že ľudia vznikli 

evolučným procesom z opíc, a zo žiadneho iného, duchovného zdroja. Väčšina 

vedcov na vašej planéte ešte stále verí tomuto falošnému výmyslu.“ 

„Nuž, z toho, čo bolo povedané zatiaľ v tejto kapitole, je jasné, že vaša planéta má 

dvoje zreteľne odlišných dejín. Jednými sú dejiny pseudo-tvorcov a ich predkov, 

než sa pseudo-tvorcovia vysťahovali do Zóny Vymiestnenia a než bola 

presťahovaná fyzická pozícia jednej dimenzie samotnej planéty Zem. Druhé sa 

začínajú príbehom jaskynného človeka a trvajú do súčasnosti. Budú pokračovať do 

okamihu, kedy negatívny stav naplno ovládne a dočasne zvíťazí na vašej planéte. 

Okamih víťazstva bude koncom tohto druhého obdobia.“ 

„V tom momente sa začne tretie obdobie. Kvalitu a obsah toho obdobia nemožno 

teraz zjaviť. To obdobie bude mať však kvôli pozitívnemu stavu veľmi krátke 

trvanie. Na konci tohto tretieho obdobia bude negatívny stav naveky eliminovaný. 

Prostriedky a spôsoby tej eliminácie nemožno zjaviť z bezpečnostných dôvodov. Tu 

stačí zjaviť, že negatívny stav bude všetkými nutnými prostriedkami úplne, totálne 

a naveky eliminovaný. Toto je slávnostný sľub Pána Ježiša Krista, daný celému 

Stvoreniu a všetkým, ktorí sú v súčasnosti uväznení v negatívnom stave. Počas 

prvých dejín tejto planéty, keď na nej prebývali pseudo-tvorcovia, bola jej fyzická 

pozícia iná. Musíte si pamätať, že všetko v Stvorení a vo fyzickom Vesmíre, ako aj 

v Zóne Vymiestnenia závisí od aktivít a ideí sentientných myslí. Obsah a kvalita 

týchto aktivít a ideí sentientných myslí určuje fyzickú pozíciu, životný štýl, udalosti 

a osud každej planéty alebo slnečnej sústavy, alebo galaxie, alebo celého vesmíru a 

multivesmíru a všetkých ich príslušných dimenzií, odrazov a ,odzrkadlení‘ (viac 

bude o tejto záležitosti zjavené neskôr).“ 

„V čase prvých dejín bola teda vaša planéta a všetky jej odrazy nielen v inom 

fyzickom stave, ale aj v inej slnečnej sústave a vesmíre. Tá slnečná sústava mala 

dve slnká. Pozícia a sklon planéty Zem voči týmto dvom slnkám boli také, že každé 

slnko sa objavovalo v pravidelných fázach. Keď jedno slnko vyšlo na jednej 

pologuli, druhé bolo na opačnej. A naopak. Nikdy nevychádzali spolu súčasne na tej 

istej časti oblohy. Západ jedného slnka znamenal východ druhého. Počas toho 

časového obdobia neexistovali teda na vašej planéte žiadne noci. Dôvodom tohto 

usporiadania bolo to, že noc a temnota súvzťaží s duchovnou nevedomosťou a 

nevedomými procesmi.“ 

„Pseudo-tvorcovia a ich predkovia neboli nikdy, počas celých ich dejín, neznalí 

alebo neuvedomujúci si princípy a zákony, ktoré riadili multivesmír a sentientnú 

myseľ. Ich myseľ bola plne vedomá na všetkých jej úrovniach a neexistovali žiadne 

nevedomé procesy. Nebola teda uskutočniteľná žiadna možnosť temnoty a noci. 

Kvôli takým podmienkam bola fyzická situácia planéty Zem udržiavaná v slnečnej 

sústave s dvoma slnkami. Zároveň bola regulovaná teplota aj počasie, aby sa 

udržiavalo neustále príjemné, vlahé, bezbúrkové, mierne podnebie bez extrémnych 

podmienok. Túto situáciu umožňuje schopnosť ovládať a regulovať fyzické zákony 
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princípmi mysle. Ako viete, pseudo-tvorcovia boli veľkými majstrami tohto 

ovládania.“ 

„Avšak potom, keď sa odsťahovali z tejto planéty a usadili sa v Peklách (alebo 

presnejšie, potom, čo založili stav Pekiel), cestovaním späť v čase sa dostali do 

blízkosti času stvorenia planéty Zem a jej rôznych dimenzií. V procese cestovania 

časom zmenili osud jednej dimenzie Zeme a svoj vlastný osud. Všetky životné 

formy, existujúce v pôvodnej dimenzii Zeme, boli zámerne zničené. Pseudo-

tvorcovia vybrali a vzali so sebou všetok genetický materiál všetkých vtedy 

existujúcich živočíšnych a rastlinných foriem, ako aj všetkého ostatného, aby ich 

mohli pretvoriť na svoje vlastné účely.“ 

„Len čo bola dotyčná dimenzia planéty Zem pretvorená, bola fyzicky presťahovaná 

cez dimenzionálne zakrivenia, cez ôsmu dimenziu, a umiestnená vo veľmi 

nezvyčajnej pozícii na hraniciach medzi Zónou Vymiestnenia a pravým Stvorením. 

Bola umiestnená do vymiestnenej slnečnej sústavy, ktorá mala len jedno slnko. 

Kvôli tejto nezvyčajnej situácii a pozícii sa dotyčná dimenzia planéty Zem stala 

známou ako planéta Nula. Ako bolo uvedené vyššie, toto je jediná planéta, kde sú 

schopné koexistovať obidva stavy, pozitívny aj negatívny, z dôvodov zjavených v 

predošlých kapitolách tejto knihy (viac bude o tejto záležitosti a o pozícii planéty 

Nula zjavené neskôr).“ 

„Počas fyzického sťahovania vašej planéty bol jeden kontinent rozdelený na 

niekoľko, nastali extrémne podmienky počasia a teploty od jedného pólu k 

druhému, začali ročné obdobia a nočné fázy. Najskôr bolo treba nastoliť tento stav, 

aby sa podnietil začiatok druhých dejín vašej planéty, so zavedením neznalosti a 

nevedomých procesov. Tieto procesy súvzťažia s nepriaznivými fyzickými a 

klimatickými podmienkami na vašej planéte.“ 

„Planéta Nula bola najprv bez akýchkoľvek životných foriem. Aby bola osídlená 

príslušnými životnými formami, ktoré by boli schopné plne ilustrovať všetky 

následky, výsledky a dôsledky aktivácie a dominancie negatívneho stavu, bolo 

najprv nutné geneticky experimentovať s najvhodnejšími podmienkami a formami, 

umožňujúcimi toto ilustrovanie. Pamätajte si, prosím, že aktivovať negatívny stav a 

uviesť ho do dominancie je jedna vec, a úplne iná vec je úspešne ilustrovať 

dôsledky, výsledky a následky takého hrozného činu.“ 

„Prvé dejiny vašej planéty a jej obyvateľov v tej dobe boli dejinami aktivácie 

negatívneho stavu. Druhé dejiny sú ilustráciou následkov, dôsledkov a výsledkov 

negatívneho stavu. Tretie dejiny sú plnou dominanciou negatívneho stavu. A štvrté 

dejiny sú úplnou elimináciou negatívneho stavu a návratom do pôvodnej pozície v 

pozitívnom stave.“ 

„Vo fyzických časomierach majú každé dejiny, nasledujúce po prvých dejinách, 

kratšie a kratšie trvanie. Prvé dejiny — aktivácia — mali najdlhšie trvanie (mnoho 

miliónov rokov); druhé dejiny sú značne kratšie (prakticky stále trvajú — žijete v 

nich); tretie dejiny budú úplne krátke, a štvrté budú dokonca ešte kratšie.“ 
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„Poznámka o slove ,dimenzia‘: Vyššie bolo povedané, že jedna dimenzia či odraz 

Zeme bol presťahovaný cez ôsmu dimenziu. Toto slovo je tu použité v inej 

konotácii než v ostatných knihách Nového Zjavenia. Tam označovalo duchovnú 

dimenziu, intermediárnu dimenziu, fyzickú alebo prírodnú dimenziu a s nimi 

súvzťažiace dimenzie Zóny Vymiestnenia. Tu je slovo ,dimenzia‘ použité v zmysle 

časopriestorovej a vnemovej modality fyzického-prírodného vesmíru a s ním 

súvzťažiacich faktorov v duchovnom a intermediárnom svete, ako aj v Zóne 

Vymiestnenia.“ 

„Každý vesmír multivesmíru a s ním súvzťažiaca Zóna Vymiestnenia pozostáva z 

dvanástich takých špecifických dimenzií/rozmerov alebo stavov. Na vašej planéte 

Nula poznáte skúsenostne tri dimenzie/rozmery — výšku, šírku a hĺbku. Niektorí z 

vás si uvedomujú štvrtú dimenziu/rozmer, obyčajne stotožňovanú s časom. Niektorí 

ešte postulujú existenciu piatej dimenzie/rozmeru, bez skutočného skúsenostného 

vnímania jej existencie. O zvyšných siedmich dimenziách/rozmeroch nevie nikto 

nič ani teoreticky, ani skúsenostne.“ 

„Pseudo-tvorcovia však vlastnili úplné poznanie všetkých dvanástich dimenzií/ 

rozmerov aj teoreticky, aj skúsenostne, ľubovoľne sa v nich pohybujúc. Boli teda 

schopní cestovať a premiestňovať celé nebeské telesá tak vnútri akéhokoľvek 

samotného vesmíru, ako aj cez rôzne dimenzie, a do úplne iných vesmírov, galaxií a 

slnečných sústav.“ 

„Tak boli schopní dopraviť a uskutočniť na vašej planéte akékoľvek idey a výsledky 

ich genetického experimentovania a inžinierstva.“ 

„Len čo si vytvorili túto priaznivú pozíciu, začali s druhou sériou genetických 

experimentov. Ako si pamätáte, v prvej sérii experimentov išlo o to priviesť ľudí na 

tento svet nie priamym nadelením Najvyššieho, ale špeciálnym genetickým 

biklonovaním, s mnohými obmenami.“ 

„V druhej sérii boli experimenty zamerané na vývoj živých, mysliacich a cítiacich 

entít, ktoré by boli vhodné na ilustrovanie úplnej prirodzenosti negatívneho stavu a 

dokázanie faktu, že duchovné princípy buď nie sú nevyhnutné pri tvorbe života, 

alebo nepochádzajú z Najvyššieho. Túto myšlienku však bolo možné realizovať len 

pod jednou podmienkou: Muselo sa to uskutočniť v blízkosti pozitívneho stavu.“ 

„Jeden z hlavných dôvodov, prečo pseudo-tvorcovia umiestnili vašu planétu do tejto 

podivnej pozície, bolo umožniť kontakt s členmi pozitívneho stavu za podmienok 

zmiešania, a nie separácie. Diktujúc podmienky, za ktorých sa ľudia rodia na tejto 

planéte, pseudo-tvorcovia boli schopní ľsťou dostať niektorých členov pozitívneho 

stavu a v mnohých prípadoch ich dočasne nakloniť na svoju stranu. Potrebovali 

nový genetický materiál z pozitívneho stavu. Čím je tento nový materiál lepší, tým 

je nová negatívna forma manifestácie horšia a odolnejšia.“ 

„Ďalším dôvodom tohto podivného umiestnenia planéty Nula bolo ukázať 

pozitívnemu stavu, že negatívny stav je schopný svojho vlastného nezávislého 

života a akí početní sú jeho nasledovníci. Toto bolo pre nich vecou súperenia. 
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Negatívny stav je v situácii neustáleho súperenia s pozitívnym stavom. Nemôžete s 

niekým súperiť, ak ten niekto nie je schopný vidieť vaše úspechy, nech sú 

akékoľvek. Súperí sa tu, samozrejme, o duše ľudí. Toto bolo a je dovolené Pánom 

Ježišom Kristom z dôvodov vysvetlených predtým.“ 

„V procese druhej série experimentov boli vyvinuté a premietnuté k objaveniu sa na 

planéte Nula rozličné rastlinné a živočíšne životné formy. Zámerne fingovali 

evolučný proces. Z tohto vidíte, aká totálne chybná je Darwinom vyvinutá evolučná 

teória. Evolučná teória je založená na chybnom vedeckom názore. Darwin a jeho 

stúpenci predpokladali, že druhy sa vyvíjajú procesom prirodzeného výberu, aby sa 

prispôsobili podmienkam, existujúcim v rozličných prostrediach na planéte, za 

účelom prežitia najsilnejšieho a najschopnejšieho.“ 

„Idea evolúcie je správna v tom zmysle, že pseudo-tvorcovia vyvinuli, vyskúšali a 

jednu za druhou vyraďovali rozličné životné formy. Geneticky experimentovali, 

kým neprišli s najvhodnejšími a najpriaznivejšími podmienkami na tejto planéte, 

vhodnými na uskutočnenie ich plánu. Neexistovalo nič také ako prírodný výber. 

Všetko to bolo starostlivo naplánované. Koncepcia prírodného výberu je zatiaľ tá 

najbláznivejšia myšlienka, aká prišla na um vašim vedcom.“ 

„Ako si pamätáte, pôvodne, pred aktiváciou negatívneho stavu, bola vaša planéta 

osídlená len manifestáciami pozitívneho života. Živočíchy a rastliny boli pozitívnej, 

prospešnej povahy. V tej dobe neexistovali žiadne dravé, jedovaté, útočné, smrtiace 

druhy živočíchov a rastlín. Všetky boli ale zničené v procese dimenzionálneho 

presunu vašej planéty. Pseudo-tvorcovia však uchovali všetok ich genetický 

materiál. Počas mnohých miliónov rokov svojho experimentovania pseudo-

tvorcovia vyskúšali prostredníctvom procesu kríženia mnohé kombinácie 

rozmanitých životných foriem — mnohé úspešne, a mnohé neúspešne. Úspešné 

uchovali a použili ich pri ďalšom krížení. Neúspešné zničili.“ 

„Zničenie a vymiznutie rôznych druhov a živočíchov na vašej planéte nebolo 

výsledkom prírodných alebo kozmických katastrof, čomu by vedci radi verili. Nebol 

to ani výsledok ľudského spolupôsobenia, ako je to v súčasnosti v prípade 

živočíchov vyhynutých v dôsledku ľudskej chamtivosti a hlúposti. Takzvané 

prírodné katastrofy a typické ľudské správanie boli dielom pseudo-tvorcov a 

niektorých iných procesov Pekiel, aby boli zničené tieto druhy, ktoré už neboli 

vhodné pre ich zámer.“ 

„Súčasné neustále vyhladzovanie niektorých druhov má hlbšiu duchovnú 

súvzťažnosť. Druhy, ktoré vymizli dávno i nie tak dávno, spolu s tými, ktoré naďalej 

miznú, musia byť odstránené pred dosiahnutím úplného víťazstva negatívneho stavu 

na vašej planéte. Tieto druhy sú súvzťažnosťami nevhodných väzieb a náklonností, 

ktoré vyčerpali svoju užitočnosť. Ich pretrvávanie by preto brzdilo a narúšalo tento 

dôležitý proces — úplné víťazstvo negatívneho stavu na planéte Nula.“ 

„Musíte si uvedomiť, že vždy, keď určitý stav alebo náklonnosť, alebo pocit, alebo 

emócia, alebo prvky myslenia nie sú už viac udržateľné, musia byť odstránené. Inak 
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by sa nemohlo uskutočniť nič nové, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle. V 

momente ich odstránenia prestanú byť a existovať všetky s nimi súvzťažiace životné 

formy a prvky. Takto zvyčajne pseudo-tvorcovia kynožili všetky nevhodné druhy z 

povrchu vašej planéty, až kým nedosiahli trvalé, úspešné výsledky. (Nie je náhoda, 

že po tomto úspešnom výsledku už nedošlo k žiadnemu ďalšiemu evolučnému 

vývoju na vašej planéte. Skončil sa presne vtedy.) A takto dosahujú terajšie vedúce 

sily negatívneho stavu svoje ciele v tomto ohľade. Prostredníctvom svojich 

vlastných agentov na vašej planéte vyvolávajú proces eliminácie čohokoľvek či 

kohokoľvek, čo už viac neslúži ich účelu.“ 

„V priebehu svojho experimentovania boli takto pseudo-tvorcovia schopní 

vymyslieť podivného kríženca, ktorý preukazoval vzorec správania opačný k 

čomukoľvek, čo bolo pozorované v správaní pozitívneho druhu živočíchov. 

Zámerom tu bolo vyfabrikovať zvieratá, vtáky, hmyz, ryby, rastliny a plody atď., 

ktoré by vo svojom správaní odrážali krutosť, útočnosť, divokosť, strach, jed a 

smrtiaci inštinkt. Žiadne také zvieratá, vtáky, hmyz, ryby, rastliny, plody atď., 

dovtedy neexistovali. Toto je typ správania, ktoré vaši veterinárni a sociálni 

psychológovia radi označujú za inštinkt ,boja alebo úteku‘.“ 

„Keď už pseudo-tvorcovia úspešne vyprodukovali tieto škodlivé životné formy, 

premietli ich na vašu planétu na ilustráciu. Z veľmi špecifického živočícha tejto 

povahy, z jeho génov, vyfabrikovali nespočetné množstvo krížencov a umiestnili ich 

všetkých na planétu Nula, aby videli, ako sa hodia ich konečnému cieľu — 

fabrikácii jaskynného človeka a jeho moderného potomstva.“ 

„Toto experimentovanie vyvrcholilo fabrikáciou opici podobného tvora, ktorý sa 

stal vhodným prototypom pre vývoj teraz existujúcej formy ľudského tela.“ 

„Podobné experimenty sa uskutočňovali aj s rastlinným životom, aby bola vaša 

planéta osídlená všemožnými burinami, jedovatými rastlinami a plodmi, ako 

protiklad čohokoľvek výživného a pozitívne užitočného. Je uvedené ,pozitívne 

užitočné‘. To znamená, niečo príjemné ľudskému zraku, výživné a liečivé pre 

ľudské telo. Rastliny a plody, ktoré neslúžia tomuto účelu, sú ,negatívne užitočné‘. 

Slúžia úžitku iného druhu, na ilustrovanie pravej prirodzenosti negatívneho stavu.“ 

„Všimnite si rozdiel medzi týmito dvoma typmi. Pozitívne užitočné životné formy si 

vo všeobecnosti, v obrovskej väčšine, vyžadujú množstvo starostlivosti a ochrany. 

Inak by ich udusil ten druhý typ — negatívne užitočný. Na druhej strane, negatívne 

užitočné životné formy si vo všeobecnosti, v obrovskej väčšine, nevyžadujú žiadnu 

starostlivosť a ochranu. Rastú a množia sa proste prirodzene, samostatne, schopné 

prežiť takmer v akýchkoľvek podmienkach. Ten druhý typ životných foriem 

potrebovali pseudo-tvorcovia vyfabrikovať z toho dôvodu, aby dokázali fakt — že 

negatívny stav jestvuje sám od seba a sám osebe a údajne potrebuje len minimálne 

prostriedky na prežitie a rozmnožovanie.“ 

„Na druhej strane, pozitívny stav je príliš slabý, príliš závislý od starostlivosti a 

ochrany svojho Stvoriteľa a nie je schopný byť sám od seba a sám osebe. Živé 
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príklady hovoria hlasnejšie než tisíce najpresvedčivejších slov. Toto je opäť prejav 

súťaživej povahy negatívneho stavu.“ 

„Len čo pseudo-tvorcovia úspešne vyfabrikovali prototyp pre ľudské telo, ktorý 

pozostával výhradne z prvkov vzatých z ideí ziel a lží, pokračovali ďalším, 

najodvážnejším experimentom — fabrikáciou ľudí, akí sú na planéte Nula. Ten 

prototyp bol stelesnením všetkých ideí zlých myšlienok, pocitov, emócií a činov a 

všetkých ideí lživých konceptov, logiky, inteligencie a rozumu. Obsahoval všetky 

inštinkty prežitia a sebazáchovy, ako je to zobrazené v koncepcii ,reakcia bojom 

alebo útekom‘. Samotný prototyp však nebol sentientný, nemal žiadny pojem o ,ja 

som‘.“ 

„Účelom tu bolo vyfabrikovať niekoho, kto by plne spájal všetky takzvané prírodné 

inštinkty a povahu toho prototypu, so schopnosťou získať pojem o ,ja som‘, ako 

inteligentná, rozumom si voliaca a funkčná sentientná entita. Splniť túto úlohu 

nebolo ľahké.“ 

„Pseudo-tvorcom to trvalo približne sedem miliónov rokov vášho času, kým prišli s 

takou kombináciou vo forme jaskynného človeka.“ 

„Počas tohto experimentovania a kríženia bolo vyfabrikovaných mnoho rozličných 

životných foriem, aj inteligentných, aj neinteligentných. Niektoré z nich boli veľmi 

podivné. Nie všetky z nich zostali na vašej planéte. Väčšina inteligentných 

životných foriem, ktoré nepodporovali stav existujúci na vašej planéte, bola 

umiestnená inde.“ 

„Tu si treba uvedomiť, že len čo je nejaká sentientná životná forma stvorená alebo 

vyfabrikovaná, bez ohľadu na to, akými prostriedkami, či už pozitívnymi, alebo 

negatívnymi, nemôže byť už nikdy zničená. Len nesentientné životné formy môžu 

byť a často sú zničené. Inteligentné životné formy, formy, ktoré sú schopné 

pochopiť pojem ,ja som‘, obsahujú v sebe životnú energiu, ktorá bola pôvodne 

ukradnutá Najvyššiemu (v prípade negatívnych životných foriem). V tej energii je 

prítomnosť Pána Ježiša Krista (ktorý bol v tom čase Najvyšším). Na základe tej 

prítomnosti nemôže byť taký život nikdy zničený. Pre každého v negatívnom stave 

je zdrojom a potenciálom spasenia a konverzie do pozitívneho stavu.“ 

„Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista poskytla teda týmto podivným 

inteligentným životným formám miesto, stav a podmienky vyhovujúce ich povahe. 

Ako si pamätáte, ľudské rozprávky obsahujú veľa príbehov o zvláštnych a 

podivných tvoroch, hovoriacich zvieratách, rastlinách atď., tak pozitívnej, ako aj 

negatívnej prirodzenosti. Obsah týchto príbehov v skutočnosti vychádza z reality, 

existujúcej kedysi (počas vyššie uvedeného experimentovania).“ 

„Niektoré z týchto tvorov, vyfabrikovaných pseudo-tvorcami, boli príliš pozitívne 

alebo príliš sebauvedomelé, nie dostatočne nevedomé, alebo príliš vnímavé, alebo 

príliš jednostranne zlé či negatívne na to, aby to vyhovovalo zámerom pseudo-

tvorcov. Tvory prevažne pozitívne boli z negatívneho stavu vyňaté a umiestnené na 
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planétach v ríši pozitívneho prírodného alebo fyzického vesmíru, kde sa vyvíjali 

plne v súlade s princípmi duchovného pokroku.“ 

„Druhý extrém obýva rôzne oblasti Zóny Vymiestnenia a Pekiel, kde majú na 

starosti neustálu fabrikáciu nových typov ziel a lží vo všemožných formách a 

podmienkach.“ 

„Počas tohto rozhodujúceho experimentovania bol použitý princíp kríženia. Z 

genetickej pamäťovej banky a z iného materiálu sentientných zásob, zdedených po 

prvých ľuďoch na planéte Zem, pred takzvaným Pádom, boli použité dva prvky.“ 

„V prvom kole tohto experimentovania boli vyskúšané rôzne kombinácie, spájaním 

toho či onoho génu s génmi vzatými z opačných prvkov.“ 

„Účelom tohto experimentovania bolo prísť s takou spojenou kombináciou, ktorá by 

potlačila všetky pozitívne duchovné princípy, spomienky, pocity, emócie a 

skúsenosti; a ktorá by potlačila aj pocit jednoty, jedinosti a harmónie všetkých 

princípov femininity a maskulinity, lásky a múdrosti, dobra a pravdy a všetkých 

ostatných duchovných princípov. Bolo potrebné potlačiť to do takej miery, aby 

fúziou vytvorený kríženec nič o tom celom nevedel, a napriek tomu si uchoval 

vedomie ,ja som‘ a bol plne inteligentný, schopný učiť sa a byť do určitej miery aj 

invenčný a tvorivý.“ 

„Toto sa nakoniec dosiahlo. Ďalším krokom bolo vyfabrikovať stav, v ktorom by 

duch a duševnosť novovyvinutého a pospájaného kríženca mohli byť uväznené v 

špeciálne navrhnutom tele, ktoré by výrazne obmedzilo možnosť plného prejavenia 

sa ducha a duše, umiestnených v tom tele, stanúc sa totálne závislými od toho tela 

vo veci prežitia v pozemskej duchovnej, duševnej a fyzickej atmosfére.“ 

„Experimentálnou otázkou tu bolo: Čo by sa stalo, ak by duch — najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ, obsahujúca všetky pozitívne idey života a všetky pozitívne 

duchovné princípy; a duša — vnútorná/prostredná myseľ, obsahujúca všetky 

pozitívne aspekty sentientnej duševnosti — boli dané do zvieracieho tela a 

zvieracej duševnosti, pozostávajúcej zo surových emócií, neinteligentných 

inštinktov a pudov, založených na primitívnych potrebách prežitia a 

rozmnožovania sa, bez akéhokoľvek duchovného uvedomenia alebo schopnosti 

nadobudnúť pojem o ,ja som‘?“ 

„Ako si pamätáte, vtedy už pseudo-tvorcovia úspešne vyvinuli opici podobného 

tvora, ktorý slúžil na tento účel ako prototyp. V tom tvorovi sa naplno rozvinuli 

všetky negatívne aspekty správania a mentality, hrubá sila a agresivita, zabíjanie a 

ničenie, reakcia typu boj alebo útek, neľútostná ochrana svojho druhu a bránenie si 

územia, a najmä smerovanie všetkých inštinktívnych činností dovonka. V tom 

tvorovi bolo zaistené rozmnožovanie sa vonkajšími, bolestivými a nebezpečnými 

prostriedkami, bez zapojenia akýchkoľvek duchovných princípov.“ 

„V tejto fáze experimentovania boli s väčším či menším úspechom vyskúšané 

rozmanité kombinácie génov. Účelom bolo vyvinúť stav, v ktorom by boli 
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pozitívne, vnútorné, duchovné aspekty sentientného ducha a duševnosti úplne 

potlačené a zablokované do najväčšej možnej miery, predsa však dostatočne 

prítomné na to, aby zaručovali jedincovi nejasné uvedomenie si ,ja som‘. Toto 

nejasné uvedomenie si ,ja som‘ muselo dotyčnému poskytovať určitú mieru pocitu 

odlišnosti od iných životných foriem a motivovať ho k nadobudnutiu dostatočnej 

miery inteligencie a tvorivosti, aby slúžil účelu, pre ktorý pseudo-tvorcovia vyvinuli 

tento stav. Evidentne, ten prototyp tvora samotný, bez akejkoľvek prímesi 

genetického materiálu zo sentientných životných foriem, by bol len ďalším tupým 

zvieraťom, neschopným ilustrovať dôsledky aktivácie negatívneho stavu. V tom 

čase sa už pseudo-tvorcom podarilo vyvinúť toho tvora z čisto zlých a lživých ideí. 

V génoch toho tvora nebolo už nič z pozitívneho stavu dobroty a pravdy. Toto bolo 

konečným cieľom.“ 

„Teraz mali pseudo-tvorcovia vhodný genetický materiál, s ktorým mohli 

experimentovať, kombinujúc ho s predtým spojenými, rekombinovanými a 

reštrukturalizovanými genetickými prvkami, pochádzajúcimi zo ženskej a mužskej 

sentientnej genetickej banky. Uskutočnili teda fúziu tohto sentientného kríženca s 

génom opici podobného tvora, vyvinúc novú hybridnú životnú formu, aká nikdy 

predtým neexistovala. Tento nový hybridný tvor bol príslovečným jaskynným 

človekom (mal by sa vlastne nazývať jaskynným ľudským tvorom, aby to 

vyjadrovalo, že sa jedná o úplne odlišnú, dovtedy neznámu sentientnú životnú 

formu). Pseudo-tvorcovia premietli túto fabrikáciu na planétu Nula (vašu planétu) a 

starostlivo sledovali a ovplyvňovali jej vývoj počas celej histórie vašej planéty.“ 

„Nuž, bolo by chybou predpokladať, že pseudo-tvorcovia nasadili na povrch vašej 

planéty len jedného alebo dvoch takých novovyvinutých krížencov — sentientných 

tvorov. Pamätajte si, že do toho času už dosiahli rozdelenie jedného planetárneho 

kontinentu na niekoľko. Vyfabrikovali teda mnohé tisícky takých tvorov a 

umiestnili ich na rôzne kontinenty a ostrovy, aby tým dali podnet k vývoju rôznych 

variácií kultúr a kmeňov, ktoré by boli schopné zvečňovať negatívny stav v 

rozličných režimoch a podmienkach. Pseudo-tvorcovia zároveň zmenili samotný 

prototyp opici podobného tvora na úplnú opicu, aké poznáte na vašej planéte, a 

súbežne s novým krížencom ju premietli na vašu planétu.“ 

„Premietnutie tejto opice bolo dvojaké. Jedným spôsobom premietnutia bolo spätné 

premietanie v čase. Opice sa objavili v rôznych starostlivo naplánovaných štádiách 

zdanlivo evolučného vývoja, niekoľko stotisíc, či dokonca niekoľko miliónov rokov 

pred skutočným premietnutím novej hybridnej sentientnej formy — ľudí. To druhé 

premietnutie bolo súbežné premietnutie.“ 

„Účelom prvého premietnutia bolo vytvoriť vedecký podvod/podfuk, ktorý by v 

neskorších vedcoch vyvolal dojem, že ľudia sa vyvinuli prirodzene, evolučne z opíc 

a že do toho nebola zapojená žiadna vonkajšia božia moc. Tak by sa usúdilo, že 

ľudia nepochádzajú z Boha a z duchovných princípov, ale že sa objavili náhodou, 

vďaka náhodnej kombinácii rôznych prírodných častíc, atómov, molekúl a prvkov, 

dajúc napokon vznik sentiencii. V tomto ohľade potom inteligencia a 
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sebauvedomenie nepochádza z nejakého Absolútneho Stavu Inteligencie a 

Uvedomenia, ale z mŕtvych prvkov hmoty. Ak je to tak, potom neexistujú žiadne 

vnútorné duchovné princípy. A ak predsa len existujú, potom nie sú zdrojom vzniku 

sentientného života, ba vlastne žiadneho života, ale iba nepríčinnými sprievodnými 

javmi života. Duchovné princípy samotné mohli vzniknúť z kombinácií 

neduchovných mŕtvych prvkov. Z vyššie opísaného usporiadania nevyhnutne 

vyplýva taký záver.“ 

„Terajšie ľudstvo na vašej planéte nie je teda ničím iným než tým špeciálnym 

krížencom, vyfabrikovaným pseudo-tvorcami, aby ilustrovalo následky, dôsledky a 

výsledky aktivácie negatívneho stavu a dokázalo fakt, že na vytvorenie sentientného 

života netreba žiadneho Boha či duchovné princípy.“ 

„Počas experimentovania s týmto novým sentientným krížencom — ľuďmi — bolo 

jednou z hlavných zásad dosiahnuť úplnú separáciu a neuvedomovanie si žiadneho 

iného sentientného života v multivesmíre alebo v akýchkoľvek iných dimenziách, s 

výnimkou ich vlastnej planéty a vesmíru.“ 

„Toto bol veľmi podstatný predpoklad, ktorý bolo treba nastoliť, aby boli tieto 

bytosti — ľudia — úplne izolované od akýchkoľvek objektívnych informácií 

ohľadne iných sentientných foriem, iných dimenzií a multivesmíru vo všeobecnosti, 

a najmä od pravdivého poznania svojho pôvodu a od akéhokoľvek vedomého 

uvedomenia si existencie pozitívneho stavu — pravého Stvorenia.“ 

„Toto sa dosiahlo fabrikáciou fyzického tela z génov prototypu opici podobného 

tvora, s miernymi úpravami. S tým telom boli zlúčené značne pozmenené gény, 

pochádzajúce z genetickej zásoby sentientných životných foriem. V procese toho 

zlučovania a kríženia boli všetky pozitívne, duchovné aspekty tých sentientných 

životných foriem uzavreté do špeciálne navrhnutých genetických schránok, ktoré by 

blokovali väčšinu ich obsahu. Len veľmi malý, nekonečne malý otvor bol 

ponechaný, výlučne na presiaknutie životnej energie, ktorá nepretržite oživovala to 

telo.“ 

„Pseudo-tvorcovia vedeli veľmi dobre, že aby umožnili akúkoľvek prítomnosť 

sentiencie v tom novovyvinutom krížencovi, potrebovali ponechať niektoré 

duchovné princípy tej sentiencie nedotknuté. Inak by neuspeli. Ale pomocou veľmi 

komplikovanej a zložitej genetickej a inej súvzťažnej manipulácie a kombinácie sa 

im podarilo zablokovať v géne sentiencie uvedomenie si duchovnosti, sajúc z neho 

len životnú energiu, bez poskytovania akéhokoľvek uvedomenia si pravého zdroja 

tej energie. Okrem toho, z genetického materiálu toho prototypového tvora, veľmi 

zložitým preskupením duchovných súvzťažností, pseudo-tvorcovia zostrojili ďalšiu 

geneticko-duchovnú schránku, ktorá obalila pravú duševnosť, obsiahnutú v prvkoch 

pochádzajúcich zo sentientných životných foriem. Tá duševnosť bola v jej 

pôvodnom stave príliš pokojná, jemná a láskavá a nemohla vzbudiť vražedné 

násilie, agresivitu, nenávisť a všetky ostatné negatívne emócie, pocity, myšlienky, 

postoje a správanie, tak hojne prítomné na vašej planéte.“ 
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„Táto pozitívna duševnosť bola teda obalená tou schránkou, s ponechaním veľmi 

malého otvoru, umožňujúceho presiaknutie pretransformovaného prenosu životnej 

energie z duchovnej sféry tých sentientných génov, aby sa uchovalo duševné 

povedomie toho novovyvinutého kríženca — ľudí.“ 

„A nakoniec bola vyvinutá ďalšia genetická schránka, ktorá bola použitá na 

obalenie obsahu vonkajšej mysle pravých sentientných životných foriem. Z ideí 

týchto foriem bolo skonštruované vhodné fyzické telo, na manifestovanie 

duchovných ideí jedincovho ducha a duše vo vonkajšom správaní, vzťahoch a 

postojoch. Vnímavosť tejto vonkajšej formy bola úplne zablokovaná, aby terajší 

ľudia nemali žiadne poznatky o tom, aké to je, byť a cítiť a vyzerať ako pravá 

sentientná bytosť v pravej fyzickej forme, vytvorenej z čistých pozitívnych 

duchovných prvkov lásky a múdrosti.“ 

„Opäť bol ponechaný len nekonečne malý otvor pre tok tej životnej energie z 

najvnútornejšej, cez prostrednú oblasť, do najexternejšej oblasti tela, aby ho tak 

udržiavala nažive a funkčným.“ 

„Len čo sa toto dosiahlo, z prvkov negatívneho stavu bol vyvinutý špeciálny 

genetický a súvzťažný obal, do ktorého boli umiestnené pravá najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ, pravá vnútorná myseľ a pravá vonkajšia myseľ, pochádzajúce z 

génov sentientných životných foriem, oddeľujúci ich od tela a od telesného 

uvedomenia si ich. Medzi nimi a fyzickým telom bolo ponechané len nesmierne 

malé spojenie, obmedzené výlučne na prijímanie životnej energie na udržiavanie 

určitého stupňa života v tom tele.“ 

„V ďalšom kroku boli medzi telo a ten obal, obsahujúci pravú sentientnú myseľ, 

teraz rozdelenú do troch jasne odlíšených oblastí — najvnútornejšej, vnútornej a 

vonkajšej — začlenené, z genetického a iného súvzťažného materiálu toho 

prototypu tvora-zvieraťa, tri rozdielne pseudo-mysle na úrovni každej schránky. Na 

úrovni najvnútornejšej Duchovnej Mysle, uzatvorenej v tej genetickej a negatívne 

duchovnej schránke, bola teda zostrojená pseudo-najvnútornejšia myseľ. Bola daná 

do obopínajúcej blízkosti tej schránky, aby ju úplne obklopila, aby zabezpečila 

zachytenie všetkého, vychádzajúceho z toho malého otvoru, ktorý bol ponechaný, a 

na vytriedenie všetkého — pred tým, než by došlo k uvoľneniu akýchkoľvek bytiu a 

existencii negatívneho stavu škodlivých informácií.“ 

„Podobné napodobeniny boli skonštruované a umiestnené okolo pravej vnútornej 

mysle a pravej vonkajšej mysle.“ 

„Máte tu teda vrstvy a vrstvy ochrany pred čímkoľvek skutočne duchovným a 

pravdivým, prenikajúcim alebo vychádzajúcim z tej, teraz už oddelenej a izolovanej 

pravej sentientnej mysle.“ 

„Ako vidíte, účelom tu bolo rozdeliť a izolovať jednu sentientnú myseľ, 

pozostávajúcu z jej troch aspektov, do troch zreteľne odlišných myslí, a tie držať 

vzájomne izolované a oddelené na neurčito.“ 
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„Pamätajte si, že pravá prirodzenosť negatívneho stavu je postavená na princípoch 

separácie a izolácie.“ 

„V pravom Stvorení žiadna taká separácia a izolácia neexistuje. Sentientná myseľ 

všetkých sentientných entít v pozitívnom stave Stvorenia a jeho multivesmíre je 

kompletne a úplne zjednotená. Je to jedna myseľ, ktorá sa prejavuje v troch 

aspektoch — v najvnútornejšom, vnútornom a vonkajšom aspekte. Toto 

usporiadanie odráža pravú Prirodzenosť Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista.“ 

„Za takéhoto usporiadania by sa však nemohol uskutočniť žiadny negatívny stav. 

Kým jestvuje jednota a jedinosť mysle, plne panuje pozitívny stav. Toto je pravá 

prirodzenosť pozitívneho stavu.“ 

„Aby sa aktivoval negatívny stav, bolo nutné vzdať sa tohto usporiadania. Pamätajte 

si, prosím, že úplne prvým krokom s cieľom aktivovať negatívny stav bolo 

rozdelenie jednej androgýnnej formy na dve fyzické formy — jednu ženskú a jednu 

mužskú. Plné zdôvodnenie tohto rozdelenia, ako aj, prečo sentientné životné formy 

na pôvodnej planéte Zem museli začať androgýnnou formou, bolo pekne zjavené a 

vysvetlené v knihe Základy ľudskej duchovnosti. Tu vôbec netreba tie dôvody 

opakovať.“ 

„Takže, proces aktivácie negatívneho stavu je vlastne procesom postupného 

oddeľovania rôznych duchovných princípov z ich súdržnej celistvosti a jednoty a 

následného oddeľovania ich schránok v sentientnej mysli. Každý duchovný princíp, 

so všetkými jeho nekonečnými odvodeninami, má svoju špecifickú schránku v 

sentientnej mysli. Schopnosťou prijímať a obsahovať špecifickosť každého princípu 

je sentientná myseľ udržiavaná nažive. Žiadny iný zdroj života neexistoval, 

neexistuje a nebude nikdy existovať. A keďže všetky pravé duchovné princípy 

pochádzajú z pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, žiadny iný zdroj života než 

Pán Ježiš Kristus neexistuje. Týmto Pán Ježiš Kristus slávnostne vyhlasuje, že 

toto tvrdenie je Absolútna Pravda.“ 

„Odlúčením a oddelením týchto duchovných princípov od ich zjednocujúceho 

Zdroja je umožnené ich skreslenie, prekrútenie a sfalšovanie. Teraz im chýba ich 

spojenie s týmto Zdrojom. Toto chýbajúce spojenie umožňuje, aby sa stal realitou 

zmätok a dezinterpretácia ich obsahu.“ 

„Týmto činom sa dosiahlo rozdelenie a izolácia špecifických schránok v sentientnej 

mysli. Toto vlastne vyvrcholilo úplným rozdelením a izolovaním jednej sentientnej 

mysle do troch rôznych, izolovaných myslí.“ 

„Avšak, toto rozdelenie a izolácia samé osebe, hoci pseudo-tvorcami veľmi vítané a 

nevyhnutné pre ich konečný cieľ, neboli pre tento cieľ dostačujúce. Nanešťastie pre 

nich jestvuje oná vrodená, zakorenená a zdedená tendencia rôznych aspektov a 

schránok sentientnej mysle vyhľadávať a navracať sa do ich pôvodného stavu — 

stavu jednoty, jedinosti, kompaktnosti a celistvosti.“ 
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„Aby sa zaistilo trvanie separácie a izolácie tejto mysle na neurčito (absolútne 

nevyhnutná podmienka, ak má negatívny stav prežiť), pseudo-tvorcovia vytvorili 

vyššie opísané genetické a súvzťažné schránky a bloky, ktorými obalili každú myseľ 

zvlášť. Okrem toho, skonštruovali ešte jeden celkový genetický a súvzťažný obal, 

ktorý oddeľuje celú myseľ s jej troma úrovňami od ostatného tela. A nielen to, ale z 

génov toho zvieraťa, ktoré tak príhodne skrížili, vyfabrikovali tri celkom odlišné 

pseudo-mysle, ktorými obklopili pravú sentientnú myseľ v jej troch aspektoch. No 

ani toto usporiadanie nestačilo na udržiavanie života negatívneho stavu.“ 

„V ďalšom kroku svojho experimentovania pseudo-tvorcovia skonštruovali a dali 

život novej forme bytostí, zvanej strážcovia. Títo strážcovia boli umiestnení v 

blízkosti každej úrovne — najvnútornejšej Duchovnej Mysle, vnútornej mysle a 

vonkajšej mysle — aby bránili akýmkoľvek možným zmenám pomerov ľudskej 

mysle. Funkcia týchto strážcov bola opísaná v piatej kapitole tejto knihy.“ 

„Dozorom nad týmito strážcami bola poverená légia démonov, aby zabezpečili, že 

strážcovia budú náležite strážiť daný stav. Títo strážcovia sa volajú tiene a tieňové 

postavy.“ 

„Teraz poznáte dôvody procesu duchovnej transformácie, opísanej v predošlej 

kapitole. Z tohto môžete tiež vidieť, prečo sú tieto kapitoly zjavované v poradí, v 

akom sú. Každá kapitola vychádza z ideí predošlej kapitoly. Je v tom duchovná 

logika.“ 

„Proces separácie a izolácie, na ktorom je postavený negatívny stav, sa neobmedzil 

na vyššie opísané usporiadanie.“ 

„Bol ešte jeden krok, veľmi rozhodujúci pre to, čo bolo treba uskutočniť. Bolo 

nutné naprojektovať globálnu separáciu a izoláciu ľudí od ostatného Stvorenia a 

Zóny Vymiestnenia. Tento typ separácie a izolácie je nevyhnutnosťou, ak majú byť 

ľudia na vašej planéte udržiavaní v nevedomosti o pravej prirodzenosti Stvorenia a 

Zóny Vymiestnenia,.“ 

„Vyššie opísaným usporiadaním bol nastolený stav trvalej neznalosti a nevedomých 

procesov. Neznalosť a nevedomé procesy sú životne dôležitou pohonnou látkou pre 

zvečňovanie negatívneho stavu. Sú trvalou zárukou toho, že všetky znalosti 

prichádzajú zvonka, nie zvnútra.“ 

„Ak neviete nič o svojej pravej vnútornej, duchovnej prirodzenosti, obraciate sa 

dovonka a ste učení zvonka, veriac, že čokoľvek, čo vám hovoria iné, skúsenejšie, 

vonkajšie autority, je pravda. Táto situácia však musí byť obmedzená na planétu 

Nula.“ 

„Z toho dôvodu bola planéta Nula daná do úplnej izolácie a separácie od zvyšku jej 

galaxie a vesmíru. Ľudské telo bolo vytvorené špeciálnym genetickým 

inžinierstvom, z génov zvieraťa. Na druhej strane, telo toho zvieraťa bolo vytvorené 

z prvkov Zóny Vymiestnenia. Tieto prvky boli zhutnenými/zhmotnenými a 
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konkretizovanými odmietnutými duchovnými ideami sentientných entít pozitívneho 

stavu, ktoré odmietli prijať a konať podľa obsahu takých ideí.“ 

„Ako si pamätáte, obsahom týchto ideí bola voľba proklamovať a veriť, že život nie 

je z Pána Ježiša Krista (predtým Najvyššieho) a z Jeho/Jej duchovných princípov, 

ale z niečoho či niekoho iného. Tieto odmietnuté, vypadnuté idey, so všetkými 

dôsledkami ich prípadnej aktivácie, tvoria život Zóny Vymiestnenia. Z nich bol 

vyfabrikovaný prototyp-zviera. Teda, ľudské telo, ktoré je zvieracie, bolo v 

upravenej forme vyfabrikované pseudo-tvorcami z negatívnych anti-prvkov Zóny 

Vymiestnenia.“ 

„K týmto obmedzujúcim prvkom boli pridané prvky planéty Nula a ich krížením 

vznikol úplne nový, extrémne obmedzený typ tela. Nič podobné nikdy predtým 

neexistovalo. Do toho skríženého tela boli vyššie opísaným spôsobom vložené dva 

zlúčené prvky zo sentientných životných foriem.“ 

„Týmto usporiadaním boli duch života a jeho duša poľahky uväznené v tom 

extrémne obmedzenom a obmedzujúcom tele a nemôžu sa dostať von, pokiaľ to telo 

nie je nejakým spôsobom zabité, alebo sa neopotrebuje a neumrie samo. Teda, 

akýkoľvek pohyb ducha a jeho duše úplne závisí od funkcie toho tela.“ 

„No, čo je to za telo? Všimnite si, prosím, ako ste obmedzení. Ak chce váš duch 

niekam ísť, musí brať so sebou svoje ťažkopádne a nepohodlné telo. Aby v ňom 

duch a duša prežili, všetky ich aktivity sú zamerané na starostlivosť o vaše telo.“ 

„Vaše telo si vyžaduje veľmi špeciálne prostredie, veľmi špecifickú atmosféru a 

neustálu, 24-hodinovú starostlivosť a ochranu. Ak máte primálo či priveľa kyslíka 

alebo toho či onoho chemického prvku, vaše telo sa otrávi, poškodí a zomrie. Ak 

jete priveľa alebo pijete priveľa či primálo, vaše telo trpí a zomiera. Ak bežíte 

prirýchlo alebo pridlho, vaše telo sa vyčerpáva a môže skolabovať a zomrieť. Ak 

spíte a odpočívate primálo alebo priveľa, môže skolabovať a zomrieť. Ak ste 

vystavení extrémnemu chladu alebo extrémnej horúčave, vaše telo môže zomrieť. 

Ak chcete cestovať, musíte vymyslieť nejaký druh vonkajšieho dopravného 

prostriedku, aby sa to telo pohybovalo rýchlejšie. Ak však prekročíte rýchlosť 

pohybu, ktorá je pre to telo komfortná a bezpečná, telo nemôže prežiť pridlho.“ 

„Vaše telo potrebuje špeciálny typ gravitácie, aby sa mohlo pohodlne nosiť. 

Priveľká gravitácia ho rozdrví. Primalá gravitácia sa stane nepohodlnou, oslabujúc 

váš svalový tonus. Nuž, môžete donekonečna pokračovať vo vymenovávaní 

všetkých hrubých obmedzení ľudského tela. A napriek tomu vaši vedci bláznivo 

považujú funkciu tela za zázrak. Je to zázrak, v poriadku, ale nie taký, ako si myslia 

oni. Zázrak je, že sa v tom tele vôbec môže udržať nejaká iskierka života.“ 

„Ďalšou komplikáciou tejto izolácie a obmedzenia je vylučovanie odpadu. Táto 

požiadavka riadi denný rozvrh. Neschopnosť vylučovať jedy napokon to telo 

zabije.“ 
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„Všetky tieto faktory vás úplne zamestnávajú telom a jeho vlastným separovaným a 

izolovaným životom. Nie je vôbec čas, alebo je ho veľmi málo na čokoľvek iné, než 

je každodenné prežitie vášho tela.“ 

„Toto je samotná pasca negatívneho stavu. Veľmi špecifické, podivné a nezvyčajné 

potreby, ktoré má vaše telo, vám spôsobujú aj globálnu a multivesmírnu izoláciu. 

Len si položte otázku, ako ďaleko môžete cestovať vo vesmíre či v priestore s 

typom tela, ktoré máte? Museli by ste postaviť veľmi zložité vesmírne plavidlo, 

ktoré by presne napodobilo fyzické a duševné prostredie, v ktorom by vaše telo bolo 

schopné prežiť so zachovaním si duševného zdravia. A akou rýchlosťou môže to 

telo cestovať? Môže miliardnásobne prekročiť rýchlosť svetla, aby navštívilo 

niektoré iné kúty tejto galaxie a bolo schopné vrátiť sa na svoju vlastnú planétu ešte 

počas svojho života?“ 

„Na začiatku druhých dejín vašej planéty nadobudla táto fyzická izolácia a separácia 

komický rozmer. V tom čase boli ľudia tak primitívni, že cestovali pešo. Neskôr 

začínajú na tento účel používať zvieratá. Nie tak dávno napríklad ľudia v Európe 

vôbec nevedeli, že existuje Amerika alebo Američania. A americkí Indiáni vôbec 

nevedeli, že existujú Európania, atď.“ 

„Táto situácia bola vytvorená zámerne, aby separácia a izolácia vášho druhu trvala 

čo najdlhšie. Len v posledných dvoch desaťročiach ste boli schopní letieť na 

Mesiac. A pozrite, aké objemné ochranné obleky a kozmické lode bolo treba 

vynájsť, aby vaši astronauti mohli cestovať na Mesiac a späť.“ 

„Stratégie sa, samozrejme, menia dokonca aj v negatívnom stave. Takzvaný 

vedecký pokrok sa prispôsobuje väčšiemu a rýchlejšiemu šíreniu sa negatívneho 

stavu, a napokon jeho plnému odhaleniu.“ 

„Pokiaľ však žijete v takom type tela, s takými úpravami, bez ohľadu na to, do akej 

miery ste si vedomí tejto situácie, bez ohľadu na to, nakoľko ste duchovne 

pretransformovaní, ešte stále máte ten typ tela. Je fyzicky a geneticky izolované od 

zvyšku vašej mysle, vyššie opísaným spôsobom. Táto okolnosť bude vždy 

vyvolávať problémy, strach, obavy, starosti, choroby a všemožné nepriaznivé stavy, 

neoddeliteľne späté so životom takého typu tela.“ 

„Z tohto dôvodu, ako si pamätáte, sa predchádzajúca kapitola končila upozornením, 

že zavŕšenie procesu duchovnej transformácie nevedie k voľnosti a vyslobodeniu sa 

z tejto separácie a usporiadania. Ešte stále ste uväznení v tom tele. V tomto ohľade 

nemožno žiadnymi prostriedkami nič zmeniť, kým to telo nebude odložené bokom a 

vy v ňom viac nebudete. Jediným rozdielom v tomto ohľade je, že po duchovnej 

transformácii, ako bolo uvedené predtým, budete schopní mať lepšiu kontrolu nad 

svojím životom, regulovať svoj životný štýl vo väčšej zhode s prirodzenosťou 

pozitívneho stavu. Toto zaisťuje vaše budúce voľby po vašom zbavení sa toho vášho 

,zázračného‘ tela.“ 

„Musíte si pamätať, že väčšina ľudí, súc plne a kompletne neznalá týchto pomerov, 

považuje svoju situáciu a situáciu svojho tela za úplne normálny jav. Podľa nich nie 
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je na tejto situácii nič nenormálne. Preto sa do svojho telesného života zamilúvajú a 

zúfalo na ňom lipnú. Osvojujú si určitý typ životného štýlu, mentality/duševnosti, a 

dokonca aj duchovnosti, podporujúce ten životný štýl. Plne sa stotožňujú so 

všetkými zvykmi, spôsobmi a princípmi tohto života. Z toho dôvodu po smrti ich 

tela ich láska, zvyky a náklonnosť k tomu životu zostávajú a oni si ich berú so 

sebou. Po príchode do duchovného sveta majú ľudia tejto povahy (obrovská väčšina 

z nich) sklon odmietnuť všetko ostatné, čo je v rozpore s tým, čo si osvojili a čo 

dôverne poznajú.“ 

„Tento spôsob väzieb a stotožnenia sa ich drží v pazúroch negatívneho stavu. Kvôli 

tomu si volia cestu do Pekiel, kde môžu na čas, časy a polčas pokračovať v ich 

milovanom, dôverne známom a ,pohodlnom‘ životnom štýle, bez ohľadu na to, aký 

je biedny a negatívny. Ak milujete biedu, nešťastie a negatívnosť, potom jediný 

život, ktorý môže mať pre vás nejaký význam, bude život zhodný s nimi. Všetko 

ostatné je zbytočné. Je ťažké poňať, že ohromná väčšina ľudí môže milovať biedu, 

nešťastie a negatívnosť. Tento postoj je možný preto, lebo ľudia považujú tieto 

nepriaznivé stavy za normálne a prirodzené. Nevnímajú ich ako biedu, nešťastie a 

negatívnosť, ale ako jedinú možnú realitu, ktorá im poskytuje ilúziu šťastia, radosti 

a spokojnosti.“ 

„Človek musí, po prvé, uznať a pripustiť fakt, že jeho/jej životný štýl nie je tým, 

čím sa zdá. A po druhé, musí vyjadriť intenzívnu túžbu zmeniť daný stav. Presne tu 

nastupuje proces duchovnej transformácie. Poskytuje ľuďom zjavenie o skutočných 

pomeroch. Dostáva ich do pozície vlády nad ich životom a ich voľbami. Pripravuje 

ich na život v pozitívnom stave po odložení toho tela, bez nutnosti na neurčito 

pokračovať v živote negatívneho stavu niekde v Peklách. Dáva nádej a radosť z 

budúceho splnenia sľubu Pána Ježiša Krista. Dáva človeku skutočný zmysel, 

význam a perspektívu jeho/jej života na vašej planéte. Vy máte pod kontrolou 

problémy. Problémy už viac neovládajú vás. Problémy tu budú vždy, kým žijete v 

tom tele, no vy budete ich pánmi, a nie ich otrokmi. A budete pánmi svojho života 

zvnútra dovonka. Toto je skutočný účel procesu duchovnej transformácie. Nič viac 

by sa mu momentálne nemalo prikladať. Ak to chcete docieliť, len sa riaďte 

postupmi načrtnutými v predchádzajúcej kapitole tejto knihy.“ 

„Teda, zavŕšiac túto fázu experimentovania (fabrikáciu ľudí) a nastoliac plnú 

nadvládu aktivovaného negatívneho stavu v celej Zóne Vymiestnenia a na planéte 

Nula, stanúc sa nespornými vládcami a diktátormi svojho panstva, pseudo-tvorcovia 

pokračovali ďalšou fázou experimentovania. Táto fáza súvisí s plánom, ktorý 

vymysleli v čase, keď bola vaša planéta úspešne zaľudnená jaskynným človekom a 

vývoj ľudskej civilizácie bol na pochode.“ 

„Niektorí z vás by sa mohli pýtať, prečo Najvyšší neeliminoval negatívny stav v 

tomto bode. Koniec koncov, pseudo-tvorcovia zvíťazili a plné odhalenie 

prirodzenosti negatívneho stavu bolo dosiahnuté.“ 

„Tento záver je chybný v dvoch veciach: Po prvé, do toho okamihu negatívny stav 

existoval z donútenia, a nie na základe slobodnej voľby. Ako si pamätáte z kapitoly 
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IX v knihe Hlavné idey Nového Zjavenia, nič sa nedá naučiť pod nátlakom, ale len 

zo slobodnej voľby. Vlastne, nemôže dôjsť k patričnému ilustrovaniu dôsledkov 

negatívneho stavu, kým nie je negatívny stav zvolený slobodne ako preferovaný 

životný štýl.“ 

„Proces aktivácie negatívneho stavu musel mať nutne dve fázy: Prvou bola samotná 

aktivácia. Proces aktivácie prebieha násilne a z donútenia. Tvory vyfabrikované 

pseudo-tvorcami nemali žiadnu inú alternatívnu voľbu, než byť negatívne. 

Poskytnutie im tej inej voľby alebo alternatívy si vyžadovalo inkarnáciu Ježiša 

Krista. Druhou fázou je ilustrovanie dôsledkov, výsledkov a následkov tej aktivácie. 

Táto druhá fáza sa nemohla začať, kým Pán Ježiš Kristus neopustil vašu planétu. Je 

založená na slobode byť negatívny.“ 

„Počas počiatkov aktivácie si nikto v Stvorení nechcel zvoliť, že bude negatívny, a 

ilustrovať následky dominujúceho negatívneho stavu. Z tohto dôvodu musel byť 

vyfabrikovaný odlišný druh tvorov. Týmto tvorom bol negatívny stav nanútený ako 

jediná životná alternatíva.“ 

„Ako viete, dokonca ani v súčasnosti nemajú mnohé tvory v Zóne Vymiestnenia, 

ako ani mnohí ľudia ani potuchy, že existuje niečo iné než to, čo majú alebo kde sú. 

Len čo bola plne nastolená táto situácia s tými tvormi a ľuďmi, uskutočnil sa Prvý 

Príchod Ježiša Krista. Jedným z hlavných dôsledkov Prvého Príchodu bolo to, že 

Pán Ježiš Kristus vyslobodil všetky tvory z nutnosti byť negatívne a dal im 

alternatívnu voľbu. Eliminácia negatívneho stavu v tomto štádiu, kým ešte nemal 

možnosť prejaviť sa ako zvolený životný štýl, by bola predčasná a neviedla by k 

žiadnemu skutočnému novému poučeniu.“ 

„Druhou chybnou vecou pri vyššie formulovanej otázke je to, že v tom čase, pred 

inkarnáciou Ježiša Krista na vašu planétu, Najvyšší vo Svojej Prirodzenosti 

neobsahoval žiadne prvky zo Zóny Vymiestnenia a z planéty Nula. Aby mohol 

Najvyšší úspešne eliminovať negatívny stav bez toho, aby mal tie prvky, musel by 

sa objaviť v Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte vo Svojej plnej esencii a 

substancii. Keby sa toto stalo, celá Zóna Vymiestnenia a planéta Nula so všetkými 

ich obyvateľmi by okamžite, v jedinom momente zanikla.“ 

„Ak by zanikla Zóna Vymiestnenia, nemali by kam vypadávať nepretržite 

odmietané idey slobodnej voľby poprieť Boha a Jeho/Jej duchovné princípy. Preto 

by udreli späť na svojich vysielateľov, zničiac ich v tom procese.“ 

„Tak by zaniklo celé Stvorenie. Stvorenie nemôže zniesť myšlienku, že nemá žiadnu 

možnosť zbaviť sa takých ideí a nemá ich kam odhadzovať. V tomto prípade by 

tieto idey museli byť prijaté ako platné. Nemôže byť súčasne pravdivá idea, že Boh 

existuje a je jediný zdroj života, aj idea, že Boh neexistuje alebo nie je pravý a 

jediný zdroj života. Ak však jedna z týchto ideí nie je patrične odhalená alebo 

zavrhnutá a nemá kam vypadnúť, udiera späť a vyžaduje si, aby bola prijatá ako 

pravdivá. V tomto prípade musia byť obidve idey prijaté ako pravdivé. Také 
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nezlučiteľné prijatie by viedlo k okamžitému šialenstvu a samovražde všetkých v 

Stvorení.“ 

„Iste, Najvyšší by mohol stvoriť ďalšie Stvorenie, ďalší multivesmír. No celý proces 

by sa musel zas a znova opakovať, kvôli tej existenciálnej otázke, formulovanej v 

tejto a v ďalších knihách Nového Zjavenia od tohto prenášateľa. Pán Ježiš Kristus, 

ktorý bol v tom čase Najvyšším, nepracuje takým spôsobom.“ 

„Z toho dôvodu Najvyšší vymyslel špeciálny Veľký Plán Spásy, ktorý sa týka 

obsahu a významu tak Prvého Príchodu, ako aj Druhého Príchodu Pána Ježiša 

Krista. Prvá hlavná fáza experimentovania pseudo-tvorcov, s jej početnými menšími 

fázami, predstavovala len polovicu ich plánu. Druhá polovica toho plánu bola oveľa 

trúfalejšia a oveľa mysterióznejšia v porovnaní s prvou.“ 

„Úplný obsah toho plánu a prostriedky, ktorými bol čiastočne dokončený, nemožno 

teraz zjaviť, ak vôbec. Možno zjaviť len hlavné myšlienky toho plánu (no nie jeho 

proces).“ 

„Druhá fáza experimentovania bola zameraná na vyvinutie špeciálnych psychických 

schopností a ovládnutie ich mysle a tela, ktoré by sa takmer rovnali moci 

Najvyššieho. Je povedané ,takmer‘. Dôvodom tohto ,takmer‘ je fakt, že nikto z 

pseudo-tvorcov nebol absolútny. Všetci boli stvorení. Preto im chýbala skúsenosť 

Absolútneho stavu. Toto sa však mohlo obísť čírym počtom. Ak vyfabrikujete dosť 

tvorov s takou nesmiernou mocou a stavom, súhrnný súčet nich všetkých sa bude 

nakoniec rovnať moci Najvyššieho. Babylonská veža (Genezis 11:1-9) vykladá tento 

príbeh.“ 

„Pseudo-tvorcovia teda pokračovali vo svojom experimentovaní, kým sa im 

nepodarilo vyvinúť zvláštnu a nezvyčajnú životnú formu z najčistejšieho zla, ktorá 

sa takmer rovnala moci čistého dobra Najvyššieho. V tejto forme zlúčili všetky 

svoje vlastné gény a všetky modifikované gény z genetickej zásoby všetkých 

životných foriem, ktoré mali od prvých androgýnnych ľudí na vašej planéte. Táto 

nezvyčajná kombinácia dala zrod najmocnejšiemu, najsilnejšiemu a 

nepredstaviteľne inteligentnému krížencovi, aký nikdy nebol a ani nebude počatý, 

zrodený či vyvinutý.“ 

„Len čo sa to uskutočnilo, všetci pseudo-tvorcovia opustili svoje bývalé formy, 

vstúpili do tohto novo vyvinutého kríženca a stali sa vskutku ,bohmi‘. (Rôzne 

ľudské mýty, obsahujúce príbehy o živote ,bohov‘, ich panteóne a ich moci a 

nesmrteľnosti a o tom, ako ovplyvňovali ľudský život, ako napríklad grécka a 

rímska mytológia, zobrazujú fakt, že pseudo-tvorcovia sa stali ,bohmi‘).“ 

„Za takého nového stavu a podmienok pseudo-tvorcovia potom začali vymýšľať 

plán cestovania ďalej späť v čase, až k okamihu, keď sa ešte neuskutočnilo a 

nezrealizovalo žiadne stvorenie. Noví skrížení pseudo-tvorcovia verili, že ak budú 

schopní zastihnúť Boha ešte než existovali akékoľvek sentientné entity, nemal by 

žiadnu podporu Stvorenia a preto by bol zraniteľnejší, alebo aspoň náchylnejší 
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vyjednávať o delení sa o Jeho/Jej moc s nimi. Táto situácia sa odráža v proroctve 

Izaiáša, kapitola 63, verš 5:“ 

„ ,Pozrel Som sa, ale nebolo nijakého pomocníka, a divil Som sa, že 

Ma nikto nepodporil: záchranu Mi preto prinieslo moje vlastné rameno; 

a podporila Ma vlastná zúrivosť;‘ “ 

„Slovo ,zúrivosť‘ v tejto konotácii neznamená ľudský pocit zúrivosti. Znamená 

uvedomenie si Absolútnej Moci Pána Ježiša Krista, ktorú nemožno skorumpovať 

žiadnym vyjednávaním alebo rokovaním s negatívnym stavom; v tomto prípade s 

novými skríženými pseudo-tvorcami.“ 

„Dokončenie tejto fázy experimentu podnietilo inkarnáciu Pána Ježiša Krista. 

Fyzické narodenie Ježiša Krista na vašej planéte odročilo cestovanie pseudo-tvorcov 

do toho obdobia. Teraz sa potrebovali sústrediť na zničenie Jeho/Jej poslania. To 

poslanie ohrozovalo celý ich plán. Ich cestovanie bolo tak odložené na neurčito.“ 

„Všimnite si, prosím, že nebola náhoda, že k narodeniu Ježiša Krista došlo v čase, 

keď sa pseudo-tvorcom podarila ich vlastná negatívna transformácia, alebo 

presnejšie, transmogrifikácia. Okrem toho, nie je náhoda, že proces narodenia Ježiša 

Krista sa riadil alebo bol paralelný s tými istými princípmi kríženia, ktoré použili 

pseudo-tvorcovia. Táto paralelnosť môže vyvolať falošný dojem, že Najvyšší si 

tento proces vypožičal od pseudo-tvorcov. Presný opak je pravdou. Pseudo-

tvorcovia použili princípy živototvorného procesu ukradnuté Najvyššiemu, ktoré si 

privlastnili ako svoje.“ 

„Pôvodne dostali toto poznanie od svojho Stvoriteľa všetky sentientné entity. Bolo 

zakorenené v ich génoch. Bolo im teda plne dostupné z genetického materiálu, ktorý 

zdedili po prvých ľuďoch na vašej planéte. Proces tvorenia nekonečných 

rozmanitostí sentientného a nesentientného života je proces kríženia.“ 

„Na počiatku je idea stvorenia a sentientných entít. Tá idea sa nachádza v 

Absolútnej Mysli Najvyššieho. Po jej objavení sa postupuje k svojmu premietnutiu 

sa mimo tej Mysle ako svoja vlastná nezávislá sentientná životná forma. Len čo sa 

tá životná forma objaví, vytvára si svoju vlastnú genetickú zásobu. Z tej zásoby sú 

použité rozličné gény a skombinované s časticami prúdiacimi zo životnej sily, ktorá 

zas nepretržite vyžaruje z aktivít Absolútnej Mysle Najvyššieho — Pána Ježiša 

Krista. Kombinácia týchto prvkov dáva vznik úplne iným sentientným životným 

formám. Takto to pokračuje neustále, do večnosti.“ 

„Žiadna z týchto sentientných entít však neobsahuje priamy Absolútny Prvok vzatý 

z Najvyššieho. Sú pôvodnými ideami Najvyššieho, no nie sú Najvyšším (viac si o 

tejto záležitosti pozrite v knihách Základy ľudskej duchovnosti a Štyri pojmy 

duchovnej štruktúry Stvorenia). Z tohto pravidla jestvovala len jedna výnimka, od 

večnosti do večnosti — narodenie Pána Ježiša Krista. Pri tom narodení, ako si 

pamätáte z druhej kapitoly tejto knihy, bol použitý prvok z najexternejšej časti 

Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho a zlúčený a skrížený s dvoma prvkami 

Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, vzatými z génov Jozefa a Márie.“ 



KAPITOLA 6 

- 133 - 

„Tento postup bol nevyhnutný kvôli zastaveniu pseudo-tvorcov. Jediný spôsob, ako 

ich bolo možné zastaviť bez zničenia kohokoľvek v tom procese, bolo použitie ich 

vlastných zbraní, ich vlastných fabrikácií vo forme slabého ľudského tela, učiniac 

ho božským prostredníctvom zvláštneho procesu zbožštenia, opísaného v druhej 

kapitole; a s tým telom alebo s čím súvzťaží, vstúpiť do ich kráľovstva a izolovať 

ich od ostatného Stvorenia a Zóny Vymiestnenia.“ 

„Žiadny iný spôsob by nefungoval. Toto sú pravidlá Zóny Vymiestnenia. Najprv sa 

musia dodržať všetky pravidlá, aby sa získala ich znalosť z prvej ruky, skôr než ich 

možno ovládnuť a prekonať. Každý, vrátane Pána Ježiša Krista, musí dodržiavať 

tieto pravidlá. Nemajúc predtým žiadnu priamu, hmatateľnú, fyzickú a intímnu 

skúsenosť so životom negatívneho stavu, Ježiš Kristus nemohol nič urobiť, pokiaľ 

by, samozrejme, nechcel zničiť ich i celé Stvorenie (čo by Mu/Jej, mimochodom, 

nikdy neprišlo na Myseľ). Preto sa kvôli spáse celého Stvorenia a kvôli konečnej, 

úplnej a večnej eliminácii negatívneho stavu Najvyšší, ako Ježiš Kristus, 

dobrovoľne rozhodol zostúpiť do Zóny Vymiestnenia, žiť v type tela pôvodne 

vyfabrikovaného pseudo-tvorcami, zažiť negatívny stav z prvej ruky, vstúpiť do 

Pekiel pseudo-tvorcov a na neurčito ich uväzniť.“  

„V tom procese Pán Ježiš Kristus odňal pseudo-tvorcom znalosť cestovania v čase a 

oslabil ich moc, získanú prostredníctvom onej tajomnej negatívnej premeny/trans-

mogrifikácie, ako je stručne opísané vyššie. Potom ich oddelil a izoloval v 

zvláštnom stave a oblasti, až donedávna neprístupných nikomu, a dal im plne si 

vychutnať izoláciu a separáciu, ktorú tak efektívne nanútili nimi vyfabrikovaným 

ľuďom a ostatným tvorom Zóny Vymiestnenia a Pekiel. Toto im právom patrí. 

Odvtedy nemajú pseudo-tvorcovia absolútne žiadny prístup k nikomu a ničomu a až 

donedávna nebolo z bezpečnostných dôvodov nikomu dovolené vstúpiť do ich 

oblasti. Okrem Pána Ježiša Krista nikto nevedel lokalizovať ich miesto pobytu alebo 

sa s nimi skontaktovať.“ 

„Toto separovanie bolo nutným krokom, aby sa každému dala príležitosť zažiť 

negatívny stav a všetky jeho dôsledky na základe slobodnej voľby, a nie z nutnosti. 

S pseudo-tvorcami na scéne by žiadny taký zážitok nebol možný. Tí by mali situáciu 

pod kontrolou a naďalej by ľuďom vnucovali negatívny stav. Týmto súčasným 

stavom záležitostí sa však tajomstvo pseudo-tvorcov nekončí. Je ešte jeden, 

drastickejší krok, ktorý treba urobiť, než sa celý ich príbeh a všetko, čo zapríčinili, 

bude môcť natrvalo a naveky skončiť. Niektoré aspekty toho tajomného kroku budú 

zjavené v ďalšej kapitole.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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SIEDMA KAPITOLA 
 

Pojem Antikrist 
 

 

13. februára 1988 prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Ako väčšina, ak nie všetky duchovné pojmy, idey a princípy na vašej planéte, aj 

pojem ,Antikrist‘ je skreslený, sfalšovaný a nesprávne chápaný.“ 

„Väčšina kresťanov verí doslovne vo fakt, že v jednom okamihu, krátko pred 

fyzickým objavením sa Pána Ježiša Krista na skutočných oblakoch, za zvuku poľníc 

archanjelov, čiže krátko pred Druhým Príchodom Pána Ježiša Krista, objaví sa na 

vašej planéte Antikrist. Tento Antikrist ovládne celú planétu, vyhlási sa za Boha, 

skutočného Ježiša Krista a bude konať veľké zázraky a znamenia. Bude prejavovať 

veľké schopnosti, prinútiac všetkých ľudí uveriť v jeho božskosť.“ 

„Toto ponímanie je založené predovšetkým na jedinej pasáži, napísanej Pavlom v 

jeho Druhom liste Tesaloničanom, kapitola druhá, verše 1 – 12.“ 

„Pavla podnietil napísať tento list fakt, že niektorí ľudia v tom čase verili, že Druhý 

Príchod už nastal. Citujem:“ 

„ ,Deň Krista prišiel.‘ Potom Pavol pokračuje:“ 

„ ,Nech vás nikto nijako neoklame; lebo ten Deň nepríde, kým nepríde 

najprv odpadnutie a nezjaví sa človek hriechu, syn skazy, ktorý sa 

stavia na odpor a vyvyšuje sa nad všetkých, kto sa nazýva Boh, alebo 

kto je uctievaný, takže zasadne ako Boh v chráme Božom a bude sa 

vydávať za Boha... Príchod toho bez zákona je podľa Satanovho 

pôsobenia, so všetkou mocou, znameniami a lživými zázrakmi...‘ atď.“  

„Ako vidíte z tohto citátu, Pavol nepoužíva slovo ,Antikrist‘. Namiesto toho ho 

nazýva ,tým bez zákona‘.“ 

„O Antikristovi koluje medzi takzvanými kresťanmi mnoho historiek.“ 

„Avšak, ako si pamätáte, Pán Ježiš Kristus počas Svojho života na vašej planéte 

nikdy nespomenul slovo ,Antikrist‘. Namiesto toho sú použité slová ,falošní 

kristovia‘ a ,falošní proroci‘. A ako vidíte, používa sa množné, a nie jednotné číslo. 

V Matúšovi, kapitola 24, verš 24, je uvedené:“ 

„ ,Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké 

znamenia a zázraky, aby zviedli, ak to bude možné, aj vyvolených.‘ “ 

„Presne tie isté slová sa opakujú v Evanjeliu podľa Marka, kapitola 13, verš 22. V 

Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 21, verš 8, je napísané:“ 

„ ,Dajte pozor, aby ste neboli podvedení. Lebo mnohí prídu v Mojom 

mene a povedia ,Som On‘ a ,Čas sa priblížil.‘ ,Preto nechoďte za nimi.‘ “ 
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„Slovo ,Antikrist‘ je v skutočnosti použité iba raz či dvakrát apoštolom Jánom v 

jeho dvoch listoch. V Prvom liste Jána, kapitola druhá, verš 18, je napísané:“ 

„ ,Dietky, je posledná hodina; a ako ste počuli, že Antikrist prichádza, 

aj teraz prišli mnohí antikristi, po čom poznávame, že je posledná 

hodina.‘ “ 

„Ján aj poskytuje definíciu Antikrista. Vo veršoch 22 – 23 tej istej kapitoly hovorí:“ 

„ ,Kto je luhár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Ten je 

antikrist, kto popiera Otca a Syna. Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani 

Otca.‘ “ 

„A v Druhom liste Jána, vo verši 7 je uvedené:“ 

„ ,Lebo mnoho podvodníkov vyšlo do sveta, ktorí nevyznávajú, že Ježiš 

Kristus prišiel v tele. Toto je podvodník a antikrist.‘ “ 

„Týmito citátmi sa objasnilo niekoľko vecí: Po prvé, je zrejmé, že výroky apoštolov 

neobsahujú žiadny vnútorný, interný význam. Všetky Listy apoštolov sú to, čo 

skutočne sú — listy podpory, vysvetlenia, povzbudenia, a ak je nutné, pokarhania. 

No, nanešťastie, Otcovia Cirkvi neskôr zmenili tieto listy v pevnú, nezmeniteľnú a 

nepopierateľnú dogmu Cirkvi, v slová Božie, obsahujúce v sebe hlboké duchovné a 

nebeské významy. Ani jeden List apoštolov žiadne také významy neobsahuje.“ 

„Po druhé je zrejmé, že všetci apoštoli sami očakávali, že Druhý Príchod Pána 

Ježiša Krista sa už-už uskutoční. Väčšina z nich fakticky verila, že sa to stane počas 

ich pozemského života. Toto je zrejmé zo slov, ktoré použil Ján — ,je posledná 

hodina‘.“ 

„Toto pevné presvedčenie naznačuje, že apoštoli neboli v týchto a v mnohých iných 

duchovných záležitostiach inšpirovaní tak, ako si myslia všetci kresťania. S 

kresťanmi je ten problém, že nedokážu uznať fakt reality obdobia, kedy apoštoli žili 

a pôsobili. Kresťania bláznivo veria, že ak apoštoli, s výnimkou Pavla, fyzicky 

chodili s Pánom Ježišom Kristom, robí to z nich veľmi výnimočných ľudí, 

osvietenejších, znalejších, inšpirovanejších a celkovo neomylnejších, než je 

ktokoľvek iný, kto kedy žil na vašej planéte. No tak to nie je. Je čas napraviť túto 

bláznivú, mylnú predstavu o apoštoloch.“ 

„Fakt je, že Ježiš Kristus si Svojich apoštolov vybral veľmi starostlivo, aby 

vyhovovali duchovnej atmosfére, aká v tom čase existovala. Ich 

mentalita/duševnosť, rozsah chápania, stupeň ich duchovného uvedomenia a ich 

celkové schopnosti boli v súlade s duchovným stavom tých čias. Okrem toho, tento 

výber bol v tomto ohľade urobený za Ježišovho Kristovho predvídania zrady 

kresťanstva, ku ktorej malo už-už dôjsť.“ 

„Do určitej miery, a toto vyhlásenie bude pripadať všetkým kresťanom rúhavo, 

všetci apoštoli prispeli k tejto zrade, ich obmedzeným chápaním skutočných 

duchovných záležitostí. V tom čase to malo tak byť. Niekto duchovnejší, 

inšpirovanejší, chápavejší a schopnejší by sa nehodil vzhľadom na Veľký Plán Pána 
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Ježiša Krista ohľadne budúceho výsledku negatívneho stavu. Preto tie duchovné 

obmedzenia všetkých apoštolov.“ 

„Tieto obmedzenia sú však považované za obmedzenia len z hľadiska vašej doby, 

no nie z hľadiska ich doby. Na svoju dobu boli v skutočnosti najpokročilejší a 

duchovne najosvietenejší ľudia.“ 

„Spoločnou tragédiou väčšiny kresťanov je, že nie sú schopní vidieť tento fakt 

z takejto perspektívy. Namiesto toho považujú apoštolov za najosvietenejších, 

najduchovnejších a Duchom Svätým najinšpirovanejších ľudí všetkých čias, do 

večnosti.“ 

„Toto je veľmi obmedzený prístup, podnecovaný a podporovaný negatívnym 

stavom, aby držal kresťanov v hlbokej temnote ohľadne skutočnej pravdy a 

všetkých duchovných záležitostí.“ 

„Po tretie, z vyššie citovaných vyhlásení je jasné, že všetci apoštoli ešte stále 

považovali Ježiša Krista za osobu oddelenú od Boha. Hovoria o Synovi a Jeho 

Otcovi. Bez ohľadu na fakt, ktorý sa od Neho/Nej dozvedeli počas Jeho/Jej 

pozemského života, keď jasne vyhlásil, nachádzajúc sa v stave Svojho vnútra, že ,Ja 

a Môj Otec sme jedno ‘ (Ján 10:30). ,Ja som vzkriesenie a život‘ (Ján 11:25) a ,Otec 

je vo Mne, a Ja v Ňom‘ (Ján 10:38).“ 

„Ten čas nebol vhodný na to, aby apoštoli poznali alebo chápali fakt, že Ježiš 

Kristus hovoril striedavo z dvoch pozícií: 1. Z pozície prvkov Jozefa a Márie, čiže z 

pozície negatívneho stavu alebo vonkajška. V tejto pozícii Sa javil v úplnej 

separácii od Svojho Otca, Najvyššieho, pretože v Najvyššom nemôže byť 

obsiahnuté alebo Mu/Jej pripisované nič z negatívneho stavu. 2. Avšak vždy, keď 

hovoril z pozície vnútra, z pozície tých prvkov v Ňom/Nej, ktoré pochádzali priamo 

z Najvyššieho, hovoril z pozície jednoty, súc skutočne Jediným Bohom 

Nedielnym.“ 

„Tento tajomný fakt bol pre apoštolov nepochopiteľný jednoducho preto, že proces 

opätovného zjednotenia prvkov, oddelených z Najvyššieho, spolu so zbožštením 

prvkov z Márie a Jozefa — fyzického tela — nemal byť ešte istý čas dokončený. 

Opätovné zjednotenie prvkov z Najvyššieho s celkom Najvyššieho bolo dokončené 

po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista.“ 

„Avšak, ako si pamätáte, začlenenie, zlúčenie a skríženie Jeho/Jej fyzického tela s 

celkom Prirodzenosti Najvyššieho bolo dokončené len celkom nedávno.“ 

„Preto apoštoli nemohli vedieť tento fakt; naďalej vnímali Pána Ježiša Krista z 

nesprávnej duchovnej pozície separácie. Hovorili teda o Synovi a Otcovi a o Duchu 

Svätom, akoby to boli rozdielne osobnosti a entity.“ 

„V dôsledku tohto postoja apoštolov kresťania usúdili, že toto je večný fakt, ktorý 

sa nikdy nezmení, do večnosti. A ak niekto, ako napríklad Swedenborg, alebo Dr. 

Peter Francuch, príde a vyhlási niečo iné než apoštoli, taký jedinec je vyhlásený za 

Antikrista.“ 
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„Jediné, čo apoštoli v tomto ohľade vedeli, bolo to, že z nejakého dôvodu bolo 

veľmi dôležité prijať Pána Ježiša Krista ako prichádzajúceho v tele. Jeho/Jej ľudské 

telo malo nejaký veľmi dôležitý význam. Tomuto významu však iba slepo verili, bez 

prílišného chápania a vysvetlenia jeho zmyslu.“ 

„Dôležitosť vzkrieseného fyzického tela Ježiša Krista bola zdôraznená Samotným/ 

Samotnou Pánom Ježišom Kristom. V Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 24, verše 

36 – 43 čítame:“ 

„36. ,A keď hovorili o týchto veciach, Ježiš Sám stál v ich strede a 

povedal im: „Pokoj vám“.‘ “ 

„37. ,Ale oni sa vydesili a naľakali, a domnievali sa, že vidia ducha.‘ “ 

„38. ,A On im povedal: „Prečo sa znepokojujete? A prečo vám v 

srdciach vznikajú pochybnosti?“ ‘ “ 

„39. ,Pozrite na Moje ruky a na Moje nohy, že som to Ja Sám. Dotknite 

sa Ma a pozrite sa, lebo duch nemá telo a kosti, ako vidíte, že mám Ja.‘ “ 

„40. ,Keď to povedal, ukázal im Svoje ruky a Svoje nohy.‘ “ 

„41. ,Ale zatiaľ čo stále neverili od radosti a divili sa, povedal im: 

„Máte tu niečo na zjedenie?“ ‘ “ 

„42. ,Podali Mu teda kúsok pečenej ryby a plást medu.‘ “ 

„43. ,A vzal si to a jedol pred nimi.‘ “ 

„Všimnite si, prosím, aký obrovský dôraz je kladený na fyzické telo Ježiša Krista. 

Vyzval apoštolov, aby sa Ho/Jej fyzicky dotkli, a tak mohli pocítiť Jeho/Jej telo a 

kosti. Aj jedol vypýtané jedlo, aby ešte viac zdôraznil tento fyzický aspekt. Alebo, 

vezmite si stretnutie medzi Ježišom Kristom a Tomášom, zaznamenané v Evanjeliu 

podľa Jána, kapitola 20, verše 24 – 29. Opäť je daný dôraz na fyzické telo, 

vzkriesené z mŕtvych. Alebo, vezmite si scénu opísanú v Jánovi, kapitola 21, keď 

dochádza k jedeniu fyzickej ryby.“ 

„Všetky tieto udalosti majú hlboký duchovný význam, upozorňujúc na tajomstvo 

ľudského tela, v ktorom prebývalo Božské Najvyššieho a ktoré si Pán Ježiš Kristus 

vzal so Sebou. No prečo sa to urobilo, zostávalo pre apoštolov a všetkých ostatných 

až doteraz tajomstvom.“ 

„Po štvrté, Ján správne definoval pojem antikrista ako niekoho, kto odmieta 

božskosť ľudského tela-mäsa Pána Ježiša Krista a tiež, že Božie bolo učinené telom. 

Sú tu dva dôležité faktory: Božie bolo učinené ľudským — telom. Telo malo vždy 

negatívnu konotáciu slabosti, obmedzení, súc ľahko pokúšané a podliehajúce 

všemožným zlým veciam. A predsa, napriek tomuto faktu, Božie bolo učinené tým 

telom. Božie vlastne na Seba vzalo alebo Sa odelo do toho negatívneho tela, 

pozostávajúceho zo samých ziel a lží (samozrejme, v súvzťažnom zmysle).“ 
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„Druhým faktom bolo to, že to telo bolo učinené Božím a Ježiš Kristus ho vzal so 

Sebou, keď fyzicky odišiel z vašej planéty.“ 

„Najdôležitejšou duchovnou doktrínou, správne vnímanou všetkými apoštolmi, 

vrátane Pavla, bolo teda prijatie týchto dvoch faktorov. Všetko ostatné bolo 

postavené a odvodené z tohto rozhodujúceho faktu.“ 

„Z toho dôvodu každý, kto spochybňoval alebo odmietal alebo spochybňuje alebo 

odmieta tento fakt Ľudského Božieho a Božieho Ľudského, je antikrist. Toto je 

definícia vyjadrená Jánom. Z hľadiska tých dvoch faktorov je to správna definícia. 

Podľa tejto definície bolo teda na vašej planéte od čias apoštolov až do súčasnosti 

množstvo antikristov. Každý, kto popiera vyššie opísané dva faktory, a takých je 

viac než tých, čo to nerobia, je fakticky antikrist. Nech je však teraz dané na 

známosť, že pojem Antikrist v sebe obsahuje oveľa viac než toto.“ 

„Predovšetkým, slovo ,Antikrist‘ je použité nevhodne. Nie je náhoda, že Pán Ježiš 

Kristus toto slovo nikdy nepoužil. Ako bolo uvedené vyššie, namiesto toho sú 

použité slová ,falošní kristovia‘ a ,falošní proroci‘. V Zjavení Ježiša Krista v Svätej 

Biblii, prenesenom cez apoštola Jána, sú použité slová ,drak‘, ,zver z mora‘, ,zver zo 

zeme‘ a ,falošný prorok‘. Slovo ,zvery‘ je použité aj u Proroka Daniela.“ 

„V tejto konotácii slovo ,Kristus‘ znamená duchovnú pravdu. Termín ,falošní 

kristovia‘ znamená mnohonásobne sfalšovanú duchovnú pravdu. V hlbšom zmysle 

to znamená totálne sfalšovanie čohokoľvek pravdivého o Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Nevhodnosť slova ,Antikrist‘ pramení z faktu, že to slovo je obmedzené len na 

falšovanie jedného aspektu pravdy, reprezentovaného slovom ,Kristus‘. Neobsahuje 

nič, čo by sa týkalo zla falšovania konceptu Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Na druhej strane, slovo ,zver‘ má túto úplnú konotáciu. ,Zver z mora‘ má dve 

výrazne odlišné konotácie. V jednej konotácii vyjadruje celý konglomerát všetkých 

ziel a lží hlbších Pekiel, ktoré sú použité v pseudo-zjednotenej forme na napádanie 

celého pozitívneho stavu. Je to aj intenzívne baženie a záľuba v totálnom zničení 

pozitívneho stavu. Jestvuje však ešte jedna, tajomnejšia konotácia obsahu tohto 

slova. Táto konotácia nebola nikdy predtým zjavená. Zjavuje sa presne teraz. Má 

niečo spoločné s pseudo-tvorcami, ktorí tvoria najhlbšie, najhoršie a najfalošnejšie 

Peklá. K tejto záležitosti sa vrátime neskôr.“ 

„ ,Zver zo zeme‘ znamená všetky sily negatívneho stavu v ostatných Peklách, v 

Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula — vašej planéte. Celkovo sú využívané na 

marenie akejkoľvek možnosti prijať pravú Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista po 

celých Peklách, vo zvyšku Zóny Vymiestnenia a na vašej planéte.“ 

„Pre negatívny stav je správne prijatie tejto Novej Pravej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista tá najnebezpečnejšia a najzničujúcejšia vec. Znamená smrť negatívneho 

stavu. Preto negatívny stav vynakladá maximálne úsilie na úplnú mobilizáciu 

všetkých svojich zdrojov, síl a presvedčovacích schopností, aby za každú cenu 

podkopal toto správne chápanie a prijatie.“ 
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„Ako z tohto tvrdenia vidíte, súčasné pomery s negatívnym stavom sú také, že celá 

problematika jeho života je teraz skôr defenzívna než ofenzívna. Toto je nová fáza v 

živote negatívneho stavu. Zatiaľ čo predtým bol negatívny stav vždy ofenzívny, 

snažiaci sa aktívne zničiť pozitívny stav, v súčasnosti, po zrušení ľudskej éry v 

intermediárnom svete (čo bolo zjavené v knihe Posolstvá z vnútra), sa jeho pozícia 

presunula do vnútra Zóny Vymiestnenia. Teraz sa negatívny stav musí sám chrániť 

a brániť pred správnym ponímaním Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Toto je jeho defenzívna pozícia: Každý, kto prijme túto Novú Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista, sa sám/sama stavia do pozície možnej konverzie, s následnou 

duchovnou transformáciou.“ 

„V pozitívnom stave je situácia iná. Pozitívny stav po krátkom stave neistoty (bola 

to najťažšia doba) prijal túto zmenu s veľkým nadšením a radosťou a plne, 

jednomyseľne a jednoznačne podrobil svoju prirodzenosť ,chirurgickej‘ zmene, aby 

sa zosúladil s týmto Novým Duchovným Stavom.“ 

„Tento proces zmeny je, medziiným, plne opísaný vo vnútornom význame Zjavenia 

Ježiša Krista (Apokalypse), prenesenom Jánom. No opisuje aj túto defenzívnu 

pozíciu a mobilizáciu negatívneho stavu, ktorou sa negatívny stav chráni pred 

akýmikoľvek zmenami v tomto ohľade.“ 

„Doslovný význam toho Zjavenia sa teda vôbec ničoho netýka, až na to, že je 

mätúci a záhadný. Podľa toho významu sa predpokladá, že ,Boží hnev a zúrivosť‘ sú 

vylievané na negatívny stav; že Boží anjeli — pozitívne entity — trúbením na 

svojich trúbach a vylievaním čiaš spôsobujú utrpenie a biedu všetkým v negatívnom 

stave. Tu máte dobrý príklad toho, ako doslovný význam skresľuje pravdu. Toto je 

zdanlivá pravda, ktorá sa javí ako pravda.“ 

„Musíte si však byť vedomí faktu, že Pán Ježiš Kristus a všetci členovia pozitívneho 

stavu — anjeli a duchovia — majú úplne pozitívnu prirodzenosť. Pozitívna 

prirodzenosť nemôže vytvárať nič negatívnej povahy alebo také stavy, ako je bieda, 

utrpenie a trest. Predpokladať to o nich, znamená predpokladať, že Pán Ježiš Kristus 

a celý Jeho/Jej pozitívny stav je v skutočnosti negatívny. Toto je jediný logický 

záver, aký možno vyvodiť z takého predpokladu. A napriek tomu kresťanskí 

kazatelia zo svojich kazateľníc neustále hrozia svojim naivným nasledovníkom 

,hnevom‘ Božím. Takým konaním pekne-krásne slúžia samotnému negatívnemu 

stavu. V konotácii negatívneho stavu je Boh zlý a Ježiš Kristus je diabolským 

poskokom zlého Boha.“ 

„Realita tejto situácie je taká, že sám negatívny stav je bieda a utrpenie. Je hustá 

tma. Preto sám seba nepovažuje za biedu a tmu. Vnesenie duchovného svetla do 

tejto tmy odhaľuje pravú prirodzenosť negatívneho stavu, súc ten najbiednejší, 

najzhnitejší a najútrpnejší stav. Členovia negatívneho stavu náhle pociťujú a 

zažívajú všetku biedu a utrpenie svojho stavu.“ 

„Toto odhaľovanie sa však deje podľa stupňa blízkosti pozitívneho stavu k 

negatívnemu stavu. Čím vzdialenejšie je svetlo pozitívneho stavu od negatívneho 
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stavu, tým menšie, alebo takmer neexistujúce je uvedomovanie si výskytu tej biedy 

a utrpenia negatívneho stavu. A naopak: Čím bližšie sa energia pozitívneho stavu 

dostáva k negatívnemu stavu, tým väčšie je odhalenie a zažívanie tej biedy a 

utrpenia.“ 

„Negatívny stav nie je súdený nejakou efektnou súdnou procedúrou, ako to 

vykresľuje doslovný význam Svätej Biblie. Namiesto toho je súdený privedením 

pozitívneho stavu do jeho blízkosti.“  

„Keď sa intenzívny pocit lásky a dobroty a čistota stavu múdrosti a pravdy dostanú 

do úzkeho kontaktu s členmi negatívneho stavu, stávajú sa pre nich úplne 

neznesiteľnými. Zažívajú biedu a utrpenie vlastné ich povahe. Prítomnosť 

pozitívneho stavu odhaľuje z negatívneho stavu len to, čo je vlastné jeho pravej 

prirodzenosti.“ 

„Ale, súc vo vonkajšku, očakávajúc, že všetko príde z vonkajška, členovia 

negatívneho stavu sa domnievajú, že toto utrpenie a bieda prichádzajú z vonkajška, 

v tomto prípade od Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej anjelov a duchov. Žiadne iné 

vnímanie im nie je dostupné. Byť takí je v povahe negatívneho stavu.“ 

„Máte tu teda klasický prípad projekcie. Pozitívny stav je vinený za všetku biedu a 

utrpenie negatívneho stavu, pretože ten predpokladá, že keby neexistoval pozitívny 

stav, nebolo by žiadnej biedy a utrpenia. Zatiaľ čo pravdou je v skutočnosti opak. 

Pozitívny stav neprináša nič iné než dobrotu a pravdu, lásku a múdrosť a všetky 

pozitívne myšlienky, pocity a úmysly.“ 

„Avšak, vnímanie týchto pozitívnych stavov týmto spôsobom nemožno nadobudnúť, 

kým nie je odhalená opačná prirodzenosť negatívneho stavu. Čím viac lásky, 

dobroty, múdrosti a pravdy je uvoľnených do negatívneho stavu, tým viac je 

vedomia a pocitov utrpenia a biedy negatívneho stavu. Nikto nemôže dosť dobre 

prijať a zažiť tieto atribúty pozitívneho stavu, kým žije životom biedy a utrpenia. 

Zároveň ale, nemôže sa vzdať tohto života, kým si neuvedomí a nepocíti toto 

utrpenie a biedu. Proces zbavovania sa biedy a utrpenia znamená prejsť intenzívnym 

zažitím všetkých emócií a stavov biedy a utrpenia. Inak by vôbec neexistovala 

potreba zbaviť sa ich. K tejto skúsenosti však môže dôjsť len porovnaním s 

pozitívnym stavom. Pozitívny stav je teda privedený do blízkosti negatívneho stavu 

a všetka bieda a utrpenie negatívneho stavu sa stávajú skúsenostne zrejmými a 

jasnými.“ 

„V tejto fáze odhalenia sa však členom negatívneho stavu zdá, že ich utrpenie a 

bieda sú zapríčinené Bohom a Jeho/Jej pozitívnym stavom.“ 

„Pamätajte si, prosím, že doslovný význam Svätej Biblie používa ich jazyk, jazyk 

projekcií. V negatívnom stave nie je k dispozícii žiadny iný jazyk, len jazyk 

negatívneho stavu. Preto, keď si myslia, že všetka bieda a utrpenie sú spôsobené 

Bohom, potom sú na opísanie tohto procesu použité slová, akými uvažujú. Pre 

opätovné zopakovanie, členovia negatívneho stavu nie sú schopní chápať žiadny iný 

jazyk než negatívny.“ 
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„,Falošný prorok‘ znamená v tejto konotácii všetky náboženstvá, duchovné 

doktríny, pohľady, názory a filozofie používané na zdôvodňovanie, presviedčanie, 

opodstatňovanie a dokazovanie všetkého, čo vychádza zo zvera z mora a zo zvera 

zeme (opísaných vyššie).“ 

„ ,Drak‘ v tejto konotácii znamená zjednotenie všetkých síl negatívneho stavu v ich 

súhrne — všetkých Pekiel, celej Zóny Vymiestnenia a vašej planéty a všetkých 

dostupných útočných a obranných prostriedkov pre boj s pozitívnym stavom, a 

najmä pre znemožnenie správneho chápania a prijatia Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Z vyššie uvedeného stručného výkladu je jasné, že Antikrist nie je jedna konkrétna 

osoba, syn Satana alebo diabla, ako opak k Ježišovi Kristovi ako Synovi Božiemu.“ 

„Tento trochu skreslený záver vychádza z vyššie citovaného Pavlovho výroku. V 

dôsledku toho výroku sa predpokladá, že Satan alebo diabol vstúpi do nejakej panny 

na vašej planéte a oplodní ju. Z jeho semena sa narodí chlapček, ktorému diabol 

zverí všetku svoju moc a schopnosti. Samozrejme, aby to dieťa oklamalo ľudí, 

potom, keď vyrastie, vyhlási sa za Ježiša Krista. Aby dokázalo, že je Ježiš Kristus, 

bude mať presne ten istý typ schopností robiť zázraky, vrátane kriesenia ľudí z 

mŕtvych, presne ako to robil Ježiš Kristus, a ešte viac.“ 

„Keď bude každý na vašej planéte presvedčený a prijme, že Antikrist je pravý Boh, 

Pán Ježiš Kristus, vtedy a len vtedy zjaví Antikrist svoju skutočnú povahu. Obdobie 

nasledujúce po odhalení toho, že Antikrist je Antikrist, bude vraj obdobím veľkého 

súženia, predpovedaného Pánom Ježišom Kristom v Matúšovi 24:21, v Markovi 

13:19 a v celej Apokalypse.“ 

„Toto je bežne prijímaná historka, založená na Pavlovom predpoklade. Celá táto 

udalosť sa vraj má stať fyzicky a doslovne na vašej planéte.“ 

„Toto je jeden extrém v ponímaní Antikrista. Toto ponímanie môže obsahovať 

nejaké zrnká pravdy, no nie tak, ako sa predpokladá.“ 

„Ďalším extrémom je úplne odlišné chápanie udalostí predpovedaných Pánom 

Ježišom Kristom. Menšina ľudí, obzvlášť stúpenci Swedenborgovho učenia, sa na 

základe ich chápania a interpretácie toho, čo bolo zjavené cez Swedenborga, 

domnieva, že žiadna z týchto udalostí sa neudeje na vašej planéte vo fyzickom 

zmysle. Sú dva aspekty tohto chápania, čerpaného zo Swedenborgových spisov. 

Jeden umiestňuje naplnenie sa týchto udalostí do intermediárneho sveta (sveta 

duchov). Predpokladá, že nič, čo je opísané v Zjavení Ježiša Krista, sa neudeje v 

tejto dimenzii, ale vo svete duchov (intermediárny svet). Vlastne, podľa 

interpretácie Swedenborgových nasledovníkov k týmto udalostiam už došlo a vec je 

skončená.“ 

„Tým druhým aspektom tohto chápania je to, že všetky tieto udalosti sú iba 

symbolickým znázornením duchovných bojov, odohrávajúcich sa výlučne na úrovni 

ľudskej mysle, bez akejkoľvek vonkajšej manifestácie vo forme skutočne sa 

dejúcich udalostí. Inými slovami, celá problematika pozitívneho a negatívneho stavu 
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je vecou vnútorného duchovného a duševného boja medzi silami dobra a zla. Všetko 

ostatné je navyše.“ 

„Tieto dva aspekty sú v ich tvrdeniach úplne správne, až na to, že presne tu skončili, 

nezájduc ani o krok ďalej. Je pravda, že všetky duchovné záležitosti sa riešia na 

úrovni intermediárneho sveta a duchovnej a duševnej úrovni ľudskej sentientnej 

mysle. To, čo tento druhý prístup opomína, je uvedomenie si faktu, že v normálnom, 

prirodzenom a duchovnom stave sa všetky idey objavia najprv v najvnútornejšom; 

po svojom objavení sa postupujú do svojho duševného stavu (uvedomenie si ideí, 

myslenie, chcenie, cítenie a chápanie tých ideí), a potom sa stávajú životom 

vonkajška vo forme správania, postojov, vzťahov a rozličných vonkajších udalostí. 

Nuž, toto je normálny, zdravý a správny postup všetkých vecí v pozitívnom stave.“ 

„Na negatívnom stave však nie je nič normálne. Predovšetkým, aby sme objasnili 

tento bod, negatívny stav by sa nikdy nemohol objaviť v najvnútornejšom, čo je 

duchovný stav lásky a múdrosti. Nemohol by byť iniciovaný ani v intermediárnom 

stave, lebo to je stav dobra a pravdy. Mohol byť teda iniciovaný len v 

najexternejšom stupni vonkajšieho sveta — na planéte Zem — a odtiaľ sa rozšíriť 

po celej Zóne Vymiestnenia a do intermediárneho a duchovného sveta (do určitej 

miery).“ 

„Ako teda vidíte, máme tu opačné poradie: Z vonkajška do vnútra. Toto je na hlavu 

postavená pozícia, charakteristická pre negatívny stav. Negatívny stav sa objavil v 

tom najexternejšom, postúpil na prostrednú úroveň, bol zaregistrovaný na 

najvnútornejšej úrovni a stal sa falošným najvnútornejším ľudskej mysle. Kvôli 

tomuto usporiadaniu nemôže byť negatívny stav úplne eliminovaný, kým nebude 

eliminovaný aj v tom najexternejšom. Koniec koncov, najväčší vonkajšok je jeho 

baštou.“ 

„Je pravda, že eliminácia negatívneho stavu sa začína z vnútra a postupuje dovonka. 

Eliminácia negatívneho stavu je pozitívna udalosť. Na základe samotnej povahy 

tejto pozitívnosti musí postupovať zvnútra dovonku. Inak by bola negatívna. 

Nemôžete eliminovať negatívny stav negatívnymi prostriedkami z prevrátenej 

pozície. Preto začal Pán Ježiš Kristus Svoje poslanie odstránením negatívneho stavu 

z pozitívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte z knihy Hlavné idey Nového Zjavenia, v čase Prvého Príchodu 

Ježiša Krista mali pseudo-tvorcovia voľný prístup do pozitívneho stavu. Prenikali 

do prvého vysunutého stanovišťa Nebies, ktoré súvzťaží s najvnútornejšou 

Duchovnou Mysľou — s jej tretím stupňom — celého Stvorenia a jeho 

multivesmíru. V prvom kroku tejto eliminácie bola teda, krátko po ukrižovaní Pána 

Ježiša Krista, natrvalo odstránená prítomnosť negatívneho stavu v Nebi, a tým v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli. Proces tejto konkrétnej eliminácie bol dokončený 

v čase ukončenia Jeho/Jej Prvého Príchodu.“ 

„A teraz, musíte si zapamätať, že ako je negatívny stav odstraňovaný z jednej 

oblasti alebo stavu, je zatláčaný do ďalšej oblasti alebo stavu. Sily negatívneho 



KAPITOLA 7 

- 143 - 

stavu sa začali viac a viac koncentrovať a stali sa tým zdanlivo silnejšími a 

silnejšími.“ 

„Takže potom, ako boli zrušené všetky vysunuté stanovištia negatívneho stavu 

v Nebi alebo v duchovnom svete, alebo v Duchovnej Mysli Stvorenia (všetky majú 

význam), boli zatlačené späť a usadili sa v nepredstaviteľnej sile v intermediárnom 

svete alebo vo svete duchov, alebo vo vnútornej mysli Stvorenia.“ 

„Tu si negatívny stav zriadil veľmi spletitý a komplikovaný systém spoločností, 

vlád, náboženstiev, kultov a filozofií povahovo najnegatívnejšej rozmanitosti a 

pokračoval vo svojej duchovnej vojne proti pozitívnemu stavu.“  

„Nuž, táto vojna je vždy vedená zbraňami, nástrojmi a prostriedkami každej úrovne, 

na ktorej prebieha. Takže, zatiaľ čo v duchovnom svete Nebies bola vedená čisto 

duchovnými prostriedkami, pre vás nepochopiteľnými, v intermediárnom svete bola 

vedená mentálnymi alebo duševnými prostriedkami, alebo prostriedkami mysle. 

Dokonca aj tieto prostriedky je pre vás ťažké pochopiť, hoci isté nejasné chápanie 

ich povahy môže preniknúť do vášho vedomého vnímania. Vo vašom pozemskom 

čase trvalo takmer dvetisíc rokov po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista, kým sa 

mohla začať a aj začala eliminácia negatívneho stavu z intermediárneho sveta.“ 

„Ako si pamätáte, proces eliminácie negatívneho stavu sa v tom svete začal v 

časoch Swedenborga, približne pred 250 rokmi. Swedenborg bol svedkom toho 

procesu a opísal ho vo svojich spisoch. Jeho nasledovníci, a do určitej miery aj sám 

Swedenborg (hoci nakrátko), predpokladali, že tá vec sa skončila v jeho dobe, a 

preto sa všetko, čo bolo predpovedané v Apokalypse a v Matúšovom Evanjeliu, v 

kapitole 24, plne a kompletne naplnilo.“ 

„Toto bol chybný záver. V skutočnosti to, čoho bol Swedenborg v tom čase 

svedkom, bol len začiatok eliminácie negatívneho stavu v intermediárnom svete. 

Proces tejto eliminácie bol dokončený až nedávno (v čase prenosu Posolstiev z 

vnútra).“ 

„Len čo sa toto zrealizovalo a celý intermediárny svet bol oslobodený, očistený a 

zbavený moru negatívneho stavu, sily negatívneho stavu boli úplne zatlačené späť 

do ich panstva a na planétu Nula. Boj sa teda preniesol do vonkajšieho sveta alebo 

vonkajšej mysle a do Zóny Vymiestnenia. Samozrejme, tento boj musí byť vedený 

prostriedkami vonkajšieho sveta, ktoré sú každému jasné a pochopiteľné. Bude 

prebiehať, takpovediac, pod otvoreným nebom. Členovia negatívneho stavu boli 

teda natrvalo vyhnaní zo všetkých oblastí pozitívneho stavu a intermediárneho 

sveta. V súčasnosti jediným styčným bodom negatívneho stavu s pozitívnym stavom 

je vaša planéta Nula. Planéta Nula sa teraz stáva najrozhodujúcejším a 

najdôležitejším miestom pre prežitie negatívneho stavu. Vaša planéta bude tým 

miestom, kde sa odohrá konečná a rozhodujúca duchovná bitka, za pomoci 

súvzťažných vonkajších prostriedkov.“ 
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„Nuž, a túto pozíciu planéty Nula nasledovníci Swedenborga, pri ich zaujatí 

duchovným významom, prehliadli. Dôležitosť jej pozície však neunikla pozornosti 

doslovným interpretátorom Svätej Biblie pri ich interpretovaní pojmu Antikrist.“ 

„Opäť sa tu opakuje — toto je veľmi dôležité si uvedomiť! — že negatívny stav bol 

aktivovaný najprv na vašej planéte. Kvôli tomuto rozhodujúcemu faktu môže byť 

negatívny stav kompletne zrušený len na vašej planéte. Koniec koncov, bola to táto 

planéta, na ktorej žili pseudo-tvorcovia a z ktorej sa presídlili, aby si zriadili svoje 

sídlo v Peklách po ich vyfabrikovaní. Na tejto planéte došlo k Prvému Príchodu 

Pána Ježiša Krista. A bude to opäť táto planéta, na ktorej sa skončí alebo zavŕši 

konečná fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista, vyvrcholiaca úplným, trvalým a 

večným zrušením negatívneho stavu.“ 

„Kvôli tejto situácii sa planéta Nula stala teraz najdôležitejším predsunutým 

stanovišťom, na ktorom sa majú manifestovať všetky ukrutnosti a ohavnosti 

negatívneho stavu vo všetkých ich formách a prejavoch. Ale táto planéta ja aj tá, na 

ktorú myslí Pán Ježiš Kristus najviac.“ 

„Len čo bola zrušená ľudská éra a jej negatívny stav v intermediárnom svete, mohli 

byť a sú robené prípravy na inváziu do posledného predsunutého stanovišťa 

negatívneho stavu, s cieľom úplne eliminovať negatívny stav všade.“ 

„Najdôležitejším a najrozhodujúcejším krokom tejto prípravy bolo dokončenie fúzie 

toho tela — fyzického tela Ježiša Krista — s celkom Najvyššieho, ktorej výsledkom 

bolo objavenie sa úplne Nového Absolútneho Kríženca — Pána Ježiša Krista. Ako 

už bolo uvedené predtým, v tomto ohľade nebolo možné podniknúť žiadne ďalšie 

kroky, kým nebol tento proces dokončený.“ 

„Stojíte tu pred najväčším zo všetkých tajomstiev. Ku konečnému stretu Pána 

Ježiša Krista musí dôjsť so samotnými pseudo-tvorcami. Toto je úplne nové 

zjavenie týkajúce sa tejto veci. Je to tiež osobná, súkromná a intímna záležitosť 

medzi Pánom Ježišom Kristom a pseudo-tvorcami. K tomuto stretu však nemohlo 

dôjsť, kým nebolo fyzické telo Ježiša Krista zlúčené a skrížené s celkom 

Prirodzenosti Najvyššieho a Najvyšší sa nestal plnosťou Pána Ježiša Krista. Teraz 

už jestvuje prostriedok, pomocou ktorého možno tento stret zrealizovať.“ 

„Počas procesu tohto kríženia a zlučovania boli pseudo-tvorcovia väznení v úplnej 

izolácii od ostatného Stvorenia a Zóny Vymiestnenia, aby nezasahovali do tohto 

procesu a poskytli tak negatívnemu stavu príležitosť existovať na základe voľby, a 

nie na základe nanútenej nevyhnutnosti. Pseudo-tvorcovia totiž majú prostriedky na 

nanútenie negatívneho stavu ľuďom proti ich slobodnej voľbe a proti ich vôli. 

Keďže toto nebolo už viac dovolené (po prítomnosti Ježiša Krista na planéte Nula), 

museli byť uväznení.“ 

„Majte však, prosím, na pamäti, že pseudo-tvorcovia boli aktivátormi negatívneho 

stavu. Kvôli tomu postaveniu negatívny stav nemôže byť zrušený bez ich osobnej a 

priamej účasti na tom procese.“ 
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„Takže, v istom časovom bode, keď bude všetko na to pripravené a celá miera 

negatívneho stavu bude naplnená, pseudo-tvorcovia budú opäť a naposledy 

prepustení. Ich prepustenie bude obmedzené na Zónu Vymiestnenia, a zvlášť na 

planétu Nula — vašu planétu — kde začali a kde musia aj skončiť a byť definitívne 

porazení. Návrat pseudo-tvorcov je vlastne to, čo sa myslí pod pojmom Antikrist 

alebo zver z mora.“ 

„V rámci príprav na ich návrat nedávno Pán Ježiš Kristus určil a vyslal do Pekiel 

pseudo-tvorcov niekoľkých Ním/Ňou špeciálne obdarených agentov na zvláštnu 

misiu, aby tam vykonali tajnú prácu. Počas tejto misie boli na pseudo-tvorcov 

uvalené isté obmedzenia a reštrikcie, v zmysle učinenia ich neschopnými vstúpiť 

niekedy do akejkoľvek oblasti pravého Stvorenia a znemožnenia im, aby vnucovali 

ľuďom čokoľvek proti ich slobodnej vôli a voľbe, dokonca aj v ich vlastnom 

panstve. Znalosť cestovania v čase im Pán Ježiš Kristus odňal už dávno. Inak však 

budú schopní objaviť sa v ich plnej ,sile‘ a ,sláve‘ a predstaviť sa svojej vlastnej 

fabrikácii — ľudstvu na vašej planéte a všetkým tvorom Pekiel a iných oblastí Zóny 

Vymiestnenia, ktorých vytvorili pred svojím uväznením.“ 

„Účelom dovolenia pseudo-tvorcom vrátiť sa je fakt, že úplné odhalenie celej 

prirodzenosti negatívneho stavu nie je možné bez priamej účasti tých, ktorí ho 

aktivovali a uviedli do dominancie. Ich budúca účasť na tomto akte je založená na 

úplne iných podmienkach.“ 

„Ako si pamätáte, v minulosti, keď pseudo-tvorcovia mali plnú kontrolu nad Zónou 

Vymiestnenia, vládli pomocou násilia a donucovania, nedávajúc svojim fabrikátom 

žiadnu voľbu. Koniec koncov, pseudo-tvorcovia vyfabrikovali svoje tvory takým 

spôsobom, aby nemali žiadnu inú túžbu, než byť negatívne. Ak nemám záujem o nič 

iné, nemám inú voľbu, než byť taký, ako som bol pôvodne vytvorený. Jedinou 

voľbou v akomkoľvek počiatočnom štádiu vývoja a fabrikovania bola voľba byť 

alebo nebyť. Ale v momente voľby pre bytie sa automaticky predpokladá bytie len 

jedným určitým spôsobom — negatívnym. Žiadna iná motivácia neexistuje.“ 

„Ďalšou okolnosťou s týmito tvormi bolo v tom čase to, že im bolo odňaté 

akékoľvek poznanie o ich pravom pôvode, domnievajúc sa, že vznikli a začali 

existovať buď nejakou náhodou, z negatívnych prírodných príčin, alebo z vôle 

Božej, súc stvorením Božím alebo bohov.“ 

„Ak toto považujete za pravdu, potom nemáte žiadnu potrebu zmeniť vaše negatívne 

spôsoby. Po prvé, neviete, ba ani neuvažujete o fakte, že vaše spôsoby sú zlé a 

negatívne. A po druhé, ak ste stvorenie Božie, je zrejmé, že Boh vás stvoril takých, 

akí ste, a preto ste presne takí, akí máte byť.“ 

„Na druhej strane, ak ste sem prišli nejakou náhodou, bez akéhokoľvek 

stvoriteľského úsilia zo strany kohokoľvek, potom je úplne jedno, čo ste zač. Koho 

to zaujíma!“  

„Takýto postoj bol teda geneticky zakódovaný vo väčšine tvorov vyfabrikovaných 

pseudo-tvorcami.“ 
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„S ľuďmi na vašej planéte zašli ešte ďalej. Podľa ich plánu sa ľudia nikdy nemali 

dozvedieť, kto boli ich fabrikátori. Miesto toho sa mali domnievať, že sú buď 

stvorením Božím, ktorého prirodzenosť pseudo-tvorcovia starostlivo zadefinovali v 

skreslených a falošných pojmoch, alebo že sa vyvinuli z opíc, tak príhodne nimi na 

ten účel vyfabrikovaných a umiestnených do blízkosti jaskynných ľudí.“ 

„Nikto na vašej planéte teda s istotou nevie, ako tam vznikol sentientný život. Buďte 

však informovaní, že plné odhalenie a následná eliminácia negatívneho stavu nie sú 

možné bez vlastnenia takého poznania. A nielen to, ale plné poučenie sa o pravej 

prirodzenosti negatívneho stavu nie je možné, kým si všetky tvory a ľudia 

vyfabrikovaní pseudo-tvorcami nevyberú pseudo-tvorcov zo svojej slobodnej vôle a 

voľby. Takú voľbu nie je možné vykonať, kým sú pseudo-tvorcovia uväznení a 

nikto nevie, alebo len veľmi málo ľudí vie, že vôbec existujú.“ 

„Tu ide o to uvedomiť si, ako už bolo predtým uvedené, že negatívny stav nemôže 

byť eliminovaný, kým na dočasnej báze plne nezvíťazí na vašej planéte. Len vtedy 

môže byť získané plné poučenie o jeho pravej prirodzenosti a umiestnené naveky v 

Univerzalite-toho-všetkého pre večné poučenie a ilustráciu toho, čo si nikdy 

nezvoliť.“ 

„Dôvod, prečo sa to musí odohrať fyzicky na vašej planéte, je zrejmý: Pozícia vašej 

planéty je jediným styčným bodom pozitívneho a negatívneho stavu. Vaša planéta 

však reprezentuje plnosť konkretizácie a realizácie najexternejšieho prírodného 

stupňa Zóny Vymiestnenia. Čokoľvek, čo sa deje v pozitívnom alebo negatívnom 

zmysle, môže mať svoje dôsledky a výsledky len na stupni, kde je hmatateľnosť, 

konkretizácia a spríkladňovanie prostredníctvom vonkajších udalostí samotnou 

povahou toho stupňa.“ 

„Z pozície negatívneho stavu Pekiel a iných oblastí Zóny Vymiestnenia nie je 

žiadna taká plnosť uskutočniteľná, pretože im chýba tento negatívne prírodný 

stupeň. Sú v odlišnom stave, situácii a stupni. Také je usporiadanie Stvorenia a 

Zóny Vymiestnenia.“ 

„Spomeňte si, prosím, na to, čo už bolo zdôraznené predtým, že pravé poučenie o 

čomkoľvek môže nastať len z následkov, výsledkov a dôsledkov akejkoľvek 

objaviacej sa idey, ale nie z idey samotnej.“ 

„Pokiaľ nejaká idea nepostúpi k svojmu nastaniu alebo aktualizácii a realizácii vo 

forme svojich následkov, výsledkov a dôsledkov, ostane len prázdnou predstavou 

bez akejkoľvek hmatateľnosti. Prázdna predstava neposkytuje žiadne poučenie 

alebo základ pre rast. Toto je dôvod, prečo musí negatívny stav najskôr plne 

zvíťaziť na vašej planéte, kým ho bude možné natrvalo odstrániť.“ 

„Kým sú na vašej planéte prítomní nejakí agenti pozitívneho stavu a kým sú v 

rôznych učeniach poroztrusované nejaké zrnká pravdy, k úplnému odhaleniu pravej, 

odpornej prirodzenosti negatívneho stavu nemôže dôjsť. Ich prítomnosť 

znemožňuje, aby sa to stalo. Ich prítomnosť tomu zamedzuje.“  
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„Preto budú pseudo-tvorcovia prepustení a na veľmi krátky čas, dostatočný na 

vymazanie a úplné odstránenie akýchkoľvek zrniek pravdy a dobra, stále 

prítomných na vašej planéte, ovládnu vašu planétu a skoncujú na nej s prítomnosťou 

agentov pozitívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, táto situácia bola už predpovedaná v prorokovi Danielovi, 

kapitola 7, verš 25, a v Zjavení Ježiša Krista, kapitola 13, verš 7.“ 

„ ,Bude hovoriť sebavedomé slová Proti Najvyššiemu, bude trápiť 

svätých Najvyššieho, a bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon. Potom 

svätí budú mu vydaní do rúk na čas a časy a pol času.‘ (Daniel 7:25).“ 

„ ,A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. A bola 

mu daná právomoc nad každým kmeňom, jazykom a národom.‘ 

(Zjavenie 13:7).“  

„Celý proces a výsledok návratu pseudo-tvorcov je opísaný vo vnútornom význame 

13. kapitoly Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii. To, že negatívny stav na krátky 

čas úplne zvíťazí, je zrejmé zo slov Ježiša Krista zaznamenaných v Matúšovi, 

kapitola 24, verš 21, a v Markovi, kapitola 13, verš 19. Môžete sa tam dočítať:“ 

„ ,Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až 

dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude.‘ (Matúš 24:21).“ 

„ ,Lebo v tie dni bude súženie, aké nebolo od začiatku stvorenia, ktoré 

stvoril Boh, až doteraz, a aké viac nebude.‘ (Marek 13:19).“ 

„ ,Lebo v tie dni‘ naznačuje návrat pseudo-tvorcov. ,Bude súženie‘ znamená úplné 

víťazstvo negatívneho stavu.“ 

„Zvyšok verša naznačuje, že taká situácia nikdy neexistovala, odkedy Boh stvoril 

Svoje Stvorenie, a už nikdy nebude.“  

„Keď už dôjde ku konkrétnej ilustrácii života v plnosti negatívneho stavu a každý v 

Stvorení bude mať príležitosť pozorovať, dozvedieť sa a navždy si zapamätať fakty 

o živote bez prítomnosti čohokoľvek pozitívneho v najkonkrétnejšom prírodnom 

stupni, jedinom mieste, kde to môže mať vôbec nejaký zmysel, už nikdy, do 

večnosti, nebude treba, aby sa taká situácia znovu objavila.“ 

„Ako bolo uvedené vyššie, niektorí ľudia (stúpenci Swedenborgovho učenia) veria, 

že všetky tieto udalosti sa môžu udiať len vo svete duchov a že vaša planéta bude 

ušetrená tohto hrozného osudu. Ignorovali však fakt, že svet duchov je 

intermediárny svet. Ten svet nie je plnosťou všetkých stupňov ako vaša planéta. 

Inak by sa nevolal intermediárny/medziľahlý svet.“ 

„Je nutné neustále opakovať, že k úplnému odhaleniu negatívneho stavu a k plnému 

správnemu poučeniu o živote bez čohokoľvek pozitívneho môže dôjsť len v stave 

maximálnej úplnosti a dôsledkov. Týmto stavom je najexternejší stupeň prírodného 

sveta a Zóny Vymiestnenia, čo je planéta Nula. Ako si pamätáte, presne na tento 

účel bola planéta Nula umiestnená v špeciálnej a podivnej zóne na okraji Zóny 
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Vymiestnenia a v tesnej blízkosti pozitívneho stavu Stvorenia v jeho najexternejšom 

stupni.“ 

„Pozrime sa teraz v krátkosti na vnútorný zmysel kapitoly 13, v Zjavení Ježiša 

Krista, v Svätej Biblii.“ 

„Ako si pamätáte z predošlých vyhlásení, vnútorný zmysel, skrytý v doslovných 

vyjadreniach Zjavenia a na iných miestach v Svätej Biblii, má početné významy, 

prispôsobené všetkým časom, situáciám a podmienkam.“ 

„Takže, aj kapitola 13 má tú istú štruktúru. Preto bude mať vnútorný zmysel tejto 

kapitoly rôzne interpretácie, týkajúce sa každej jednotlivej doby a situácie. Jedna 

taká interpretácia bola prenesená cez Swedenborga. Jeho interpretácia je správna a 

platná, pokiaľ sa aplikuje na udalosti, ktoré sa udiali v jeho čase v intermediárnom 

svete. Súčasná interpretácia sa týka súčasnosti a planéty Nula.“ 

 „Prvý verš: ,A videl som zvera vystupovať z mora, majúceho sedem hláv a 

desať rohov a na jeho rohoch desať diadémov, a na jeho hlavách 

rúhavé meno.‘ “ 

 „Tento verš vnútorne opisuje prirodzenosť pseudo-tvorcov.“ 

„ ,Zver vystupujúci z mora‘ znamená návrat pseudo-tvorcov. ,Zver‘ tu znamená 

pseudo-tvorcov. ,Z mora‘ znamená najnižšie, najhlbšie Peklá, kde boli uväznení 

Pánom Ježišom Kristom. ,Majúceho sedem hláv‘ znamená všetko nazhromaždené 

poznanie všetkých čias a všetkých súcich a existujúcich typov. ,Desať rohov‘ 

znamená všetku nahromadenú schopnosť využívať to poznanie na tvorbu životných 

foriem a na manipuláciu súvzťažností. ,A na jeho rohoch desať diadémov‘ znamená 

súhrn všetkých sfalšovaných právd. ,A na jeho hlave rúhavé meno‘ značí, že všetko 

to poznanie a schopnosť boli využité na aktiváciu negatívneho stavu.“ 

„Verš 2: ,Zver, ktorého som vtedy videl, bol ako leopard, jeho nohy boli ako 

nohy medveďa, a jeho ústa ako ústa leva. A drak mu dal svoju silu, 

svoj trón a veľkú právomoc.‘ “ 

„ ,Zver, ktorého som vtedy videl, bol ako leopard‘ znamená privlastnenie si sklonu k 

násiliu voči moci Najvyššieho pseudo-tvorcami. ,Jeho nohy boli ako nohy 

medveďa‘ znamená sklon k ignorovaniu všetkého pozitívneho a dobrého. ,A jeho 

ústa ako ústa leva‘ znamená ich privlastnenie si podoby Pána Ježiša Krista.“ 

„ ,A drak mu dal svoju silu, svoj trón a veľkú právomoc‘ značí, že všetky ostatné 

oblasti Pekiel, zvyšok Zóny Vymiestnenia, planéta Nula a všetky náboženstvá, 

duchovné smery, filozofie, kulty atď., (drak) sa plne podrobia pseudo-tvorcom, 

dajúc im všetky dostupné prostriedky, ktoré získali a vlastnia od čias uväznenia 

pseudo-tvorcov.“ 

„Verš 3: ,Videl som jednu z jeho hláv akoby dobitú na smrť, a jeho smrteľná 

rana sa zahojila. A celá zem obdivovala a nasledovala šelmu.‘ “ 



KAPITOLA 7 

- 149 - 

„ ,Videl som jednu z jeho hláv akoby dobitú na smrť‘ vyjadruje fakt uväznenia a 

izolácie pseudo-tvorcov a stratu poznania cestovania v čase a istého ďalšieho 

dôležitého poznania. ,Dobitú na smrť‘ znamená predpoklad každého v Stvorení, že 

toto je trvalý stav a že pseudo-tvorcovia už nikdy viac nebudú prepustení.“ 

„ ,A jeho smrteľná rana sa zahojila‘ znamená, že to tak nie je, ale že pseudo-

tvorcovia budú musieť zohrať ďalšiu dôležitú rolu v živote negatívneho stavu. ,A 

celá zem obdivovala a nasledovala šelmu‘ znamená bezpodmienečné prijatie 

pseudo-tvorcov ako nesporných vládcov.“ 

„Verš 4: ,A uctievali draka, ktorý dal právomoc zverovi; a uctievali zvera 

slovami: „Kto je ako ten zver? Kto môže s ním bojovať?“ ‘ “ 

„ ,A uctievali draka‘ znamená prijatie negatívneho stavu ziel a lží za jedinú autoritu. 

,Ktorý dal právomoc zverovi‘ znamená uznanie negatívneho stavu, že pseudo-

tvorcovia sú skutoční aktivátori negatívneho stavu a fabrikátori ľudí a všetkých 

tvorov Pekiel a ostatných oblastí Zóny Vymiestnenia.“ 

„ ,A uctievali zvera slovami: „Kto je ako ten zver? Kto môže s ním bojovať?“‘ značí 

zistenie, kde je zakorenený pravý zdroj negatívneho stavu a že nič v negatívnom 

stave a z negatívneho stavu nemôže prevládnuť nad pseudo-tvorcami, pretože sú 

stelesnením negatívneho stavu, súc jeho aktivátori a otcovia.“ 

„Verš 5: ,A boli mu dané ústa, hovoriace veľké veci a rúhania, a bola mu 

daná právomoc konať štyridsaťdva mesiacov.‘ “ 

„ ,A boli mu dané ústa, hovoriace veľké veci a rúhania‘ značí, že pseudo-tvorcovia 

prídu s veľkými slovami lásky a múdrosti, pokoja a zjednotenia, pozitívnosti a 

dobroty. Ale keďže sú tie slová použité na podvodné účely, sú to čisté zlá, lži, 

násilie, rozkol a deštrukcia.“ 

„ ,A bola mu daná právomoc konať štyridsaťdva mesiacov‘ znamená prevládnuť nad 

silami pozitívneho stavu, dokiaľ sa neuskutoční úplná ilustrácia života bez 

akejkoľvek prítomnosti čohokoľvek pozitívneho. ,Štyridsaťdva mesiacov‘ 

neznamená prvky fyzického času. ,Štyri‘ v tejto konotácii znamená plnú mieru. 

,Dva‘ v tejto konotácii značí zlá a lži. ,Štyridsaťdva‘ teda znamená manifestáciu 

plnej miery všetkého zlého a lživého.“ 

„Verš 6: ,Potom otvoril svoje ústa v rúhaní sa Bohu, aby sa rúhal Jeho menu, 

Jeho stánku a tým, ktorí bývajú v nebi.‘ “ 

„ ,Potom otvoril svoje ústa v rúhaní sa Bohu‘ znamená popieranie existencie 

akéhokoľvek iného Stvoriteľa než pseudo-tvorcov. ,Aby sa rúhal Jeho menu‘ 

znamená popieranie pravej Prirodzenosti Boha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. MENO 

BOHA JE PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Popierať tento fakt znamená rúhať sa. ,Jeho 

stánku‘ znamená popieranie všetkých pravých duchovných princípov a ich 

zjednotenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. ,A tým, ktorí bývajú v nebi‘ znamená 

popieranie existencie celého pozitívneho stavu. Rúhanie sa týmto veciam znamená, 

že pseudo-tvorcovia vyhlásia, že neexistuje žiadna iná realita než negatívny stav, 
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súc jediným pozitívnym stavom. Nič iné neexistuje. A keďže oni sú stvoriteľmi 

negatívneho stavu, ktorý je prezentovaný ako pozitívny stav, žiadny iný Boh a 

Stvoriteľ okrem nich neexistuje. Toto je pravý význam slov ,rúhanie sa‘ v konotácii 

tohto textu.“ 

„Verš 7: ,A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. A bola 

mu daná právomoc nad každým kmeňom, jazykom a národom.‘ “ 

„ ,A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi‘ znamená úspešné 

odstránenie všetkých agentov pozitívneho stavu z celej Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula a úspešné odstránenie akýchkoľvek zrniek pravdy a dobra 

obsiahnutých v rôznych učeniach ľudí.“ 

„ ,A bola mu daná právomoc nad každým kmeňom, jazykom a národom‘ znamená 

úplné víťazstvo negatívneho stavu v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula bez 

akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho.“ 

„Verš 8: ,A všetci bývajúci na zemi ho budú uctievať, ktorých mená nie sú 

zapísané v Knihe Života Baránka zabitého od založenia sveta.‘ “ 

„ ,A všetci bývajúci na zemi ho budú uctievať‘ značí všetkých tých, ktorí sú vo 

vonkajšku duchovnosti a ktorí milujú vonkajšie vlastníctvo a hodnoty. ,Ktorých 

mená nie sú zapísané v Knihe Života Baránka‘ označuje všetky tvory v Zóne 

Vymiestnenia a všetkých ľudí, ktorí boli pôvodne vyfabrikovaní pseudo-tvorcami a 

ktorí odmietli uznať pravú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista (Baránok).“ 

„ ,Zabitého od založenia sveta‘ znamená neustálu snahu každého v negatívnom 

stave odmietať fakt, že Najvyšší urobil Svoje Božské Ľudským a Svoje Ľudské 

Božským, stanúc sa Pánom Ježišom Kristom. Odmietať tieto fakty znamená zabiť 

túto pravdu svojím srdcom a svojou mysľou (,založenie sveta‘).“ 

„Verš 9: ,Ak má niekto uši, nech počúva!‘ “ 

„ ,Ak má niekto uši, nech počúva‘ znamená, že iba tí, ktorí nechávajú svoje mysle a 

srdcia otvorené pravde, sú schopní vnímať realitu týchto faktov.“ 

„Verš 10: ,Ten, kto vedie do zajatia, pôjde do zajatia; ten, kto zabíja mečom, 

musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých.‘ “ 

„ ,Ten, kto vedie do zajatia, pôjde do zajatia‘ znamená nutnosť niesť následky 

aktivácie a prijatia negatívneho stavu.“ 

„ ,Ten, kto zabíja mečom, musí byť zabitý mečom‘ znamená nutnosť zistiť následky 

hlásania, že negatívny stav je jediná súca a existujúca realita. Hlásať toto znamená 

zabiť duchovnosť. Prijatie tohto znamená duchovnú smrť.“ 

„ ,Tu je trpezlivosť a viera svätých‘ znamená, že pozitívny stav toleruje všetky tieto 

ukrutnosti a ohavnosti negatívneho stavu kvôli dôležitému duchovnému poučeniu, 

vediac o sľube danom Pánom Ježišom Kristom celému Stvoreniu a všetkým 

ostatným, že po tom poučení sa bude negatívny stav natrvalo a naveky eliminovaný 

a zrušený.“ 
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„Verš 11: ,Potom som videl iného zvera, vystupujúceho zo zeme; a mal dva 

rohy ako baránok a hovoril ako drak.‘ “ 

„ ,Potom som videl iného zvera, vystupujúceho zo zeme‘ znamená vytvorenie 

nového náboženského systému viery, odvodeného z pseudo-vnútornej mysle (zem tu 

označuje pseudo-vnútornú myseľ). ,A mal dva rohy ako baránok‘ znamená spojenie 

a zjednotenie všetkých ziel a lží takým istým spôsobom, ako sú dobro a pravda 

spojené a zjednotené v Pánovi Ježišovi Kristovi (Baránok).“ 

„ ,A hovoril ako drak‘ znamená, že toto nové náboženstvo bude vychádzať zo 

všetkých dostupných skreslení a lží, obsiahnutých vo všetkých ľudských 

náboženstvách, sektách, kultoch, okultných vedách a rozličných pseudo-duchovných 

smeroch (,drak‘).“ 

„Verš 12: ,A vykonáva všetku právomoc prvého zvera pred jeho očami, a 

pôsobí, aby zem a tí, ktorí na nej prebývajú, uctievali prvého 

zvera, ktorého smrteľná rana sa zahojila.‘ “ 

„ ,A vykonáva všetku právomoc prvého zvera pred jeho očami‘ vyjadruje vzťah 

medzi týmto náboženstvom a pseudo-tvorcami. Vznik tohto náboženstva je 

motivovaný výlučne prítomnosťou pseudo-tvorcov.“ 

„ ,A pôsobí, aby zem a tí, ktorí na nej prebývajú, uctievali prvého zvera, ktorého 

smrteľná rana sa zahojila‘ znamená, že toto nové náboženstvo vyhlási pseudo-

tvorcov za jedinú duchovnú moc a Boha v multivesmíre, ktorý musí byť uznávaný a 

uctievaný, pretože dokázali vylomiť zámky, uvalené na nich Pánom Ježišom 

Kristom a vyjsť, dokazujúc, že sú mocnejší než Pán Ježiš Kristus, ktorý je v ich 

očiach podvodník a šarlatán.“ 

„Prepustenie a návrat pseudo-tvorcov budú vnímané tak, akoby pseudo-tvorcovia 

dokázali sami uniknúť, vybabrúc so všetkými prekážkami, ktoré im nastaval 

pozitívny stav. Nezistia, že to bolo s dovolením Pána Ježiša Krista. Toto je dôvod, 

prečo ,celý svet obdivoval a nasledoval šelmu‘ (verš 3).“ 

„Verš 13: ,Koná veľké znamenia, takže aj ohňu dáva zostúpiť z neba na zem 

pred zrakom ľudstva.‘ “ 

„ ,Koná veľké znamenia‘ znamená presvedčivý dôkaz o moci ich mysle a konaní 

zázrakov. ,Takže aj ohňu dáva zostúpiť z neba na zem pred zrakom ľudstva‘ 

znamená, že toto všetko sa robí s veľkou a intenzívnou náklonnosťou, so slovami 

lásky, dobra a pokoja, vediac, čo ľudia očakávajú a čo im robí radosť.“ 

„Verš 14: ,A zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, znameniami, ktoré mu bolo 

dané, aby konal pred zrakom zvera, hovoriac tým, ktorí bývajú na 

zemi, aby urobili obraz zverovi, ktorý mal ranu od meča, a ožil.‘ “ 

„ ,A zvádza tých, čo bývajú na zemi, znameniami‘ znamená, že ľudia, ktorí vkladajú 

všetky svoje hodnoty do vonkajška a do vonkajších javov, bez akéhokoľvek ohľadu 

na vnútorné duchovné hodnoty, okamžite prijmú tie slová a zázraky. ,Ktoré mu bolo 
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dané, aby konal pred zrakom zvera‘ znamená, že toto sa robí s plným dovolením 

pseudo-tvorcov.“  

„ ,Hovoriac tým, ktorí bývajú na zemi, aby urobili obraz zverovi, ktorý mal ranu od 

meča, a ožil‘ znamená externalizáciu/stelesnenie vonkajška.“ 

„Tí, čo uctievajú vo vonkajšej forme, potrebujú všemožné vonkajšie symboly, 

znázornenia a obrazy objektov svojho uctievania, v tomto prípade pseudo-tvorcov.“ 

„Verš 15: ,Bola mu daná moc, aby dal dych obrazu zvera, aby obraz zvera 

hovoril a aby spôsobil, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu 

zvera, boli pobití.‘ “ 

„Tento verš opisuje fakt, že všetky moderné technológie a vedecké výdobytky budú 

použité na ovládanie ľudskej mysle, správania a konania, aby v nich nezostalo nič z 

pozitívneho stavu.“ 

„Verše 16 a 17: ,A núti všetkých, malých i veľkých, bohatých i chudobných, 

slobodných i otrokov, aby prijali znak na ich pravú ruku 

alebo na ich čelo, a aby nemohol nikto kupovať ani 

predávať, len ten, kto má znak alebo meno zvera, alebo číslo 

jeho mena.‘ “ 

„Tieto dva verše opisujú novú formu genetického inžinierstva, oživeného pseudo-

tvorcami a daného vedcom s cieľom upraviť ľudský mozog a duševnosť takým 

spôsobom, aby neobsahovali žiadnu náchylnosť, ba ani spomienku na pozitívny 

stav. Ak sa u niekoho nájde taká náchylnosť a spomienky, takým ľuďom bude 

nanútená senzorická deprivácia, alebo, ak odmietnu poslušnosť, budú odstránení.“ 

„Verš 18: ,Tu je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo zvera, lebo je to 

číslo človeka: Jeho číslo je 666.‘ “ 

„ ,Tu je múdrosť‘ znamená preniknutie do tajomstva negatívneho stavu a jeho plné 

odhalenie. ,Kto má rozum, nech spočíta číslo zvera‘ znamená, že správne chápanie 

negatívneho stavu možno vyvodiť len z povahy pseudo-tvorcov, ktorí ho vytvorili. 

,Lebo je to číslo človeka‘ znamená, že negatívny stav vytvorili v najexternejšom 

prírodnom stupni ľudia na planéte Zem. ,Jeho číslo je 666‘ znamená, že trvanie 

negatívneho stavu je ohraničené len na jeden časový cyklus v Stvorení a obmedzené 

len na Zónu Vymiestnenia a planétu Nula. ,666‘ znamená skrátený časový cyklus, v 

ktorom bol kvôli duchovnému poučeniu aktivovaný negatívny stav.“ 

„Všetky ostatné časové cykly majú kód ,777‘. ,777‘ znamená plnosť pozitívneho 

stavu, no ,666‘ znamená chýbanie tejto plnosti, čo dáva príležitosť k uskutočneniu 

sa negatívneho stavu. ,666‘ znamená v skutočnosti plnosť negatívneho stavu, ktorý 

je mimo pozitívneho stavu. Keďže planéta Nula je prírodnou súvzťažnosťou tohto 

najväčšieho vonkajška pozitívneho stavu, negatívny stav musel vzniknúť na vašej 

planéte. Toto je však tiež dôvod, prečo musí byť na vašej planéte aj ukončený. 

Takáto je hierarchia duchovnej organizácie Stvorenia. Táto hierarchia nemôže byť 

porušená.“ 
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„Nuž, momentálne nemožno zjaviť, akými prostriedkami budú pseudo-tvorcovia 

prepustení a ako sa opäť objavia na vašej planéte a v akej forme a za akých 

podmienok. Rozhodne to však bude veľmi dramatické a jasne viditeľné objavenie 

sa. Nebuďte prekvapení, ak sa objavia vo vesmírnych lodiach, vyhlásiac sa za 

spasiteľov ľudstva, ktoré bude, a už je, na pokraji totálnej skazy a sebazničenia.“ 

„Ako viete, na vašej planéte existuje veľa fám ohľadne objavenia sa vesmírnych 

lodí a mimozemských životných foriem, ktoré sa prihrnú vašej planéte na pomoc. Je 

veľa ,kontaktérov‘, ktorí sprostredkúvajú rozličné posolstvá od týchto 

mimozemšťanov a starobylých národov. Nedajte sa oklamať žiadnym z nich. V 

skutočnosti, bez ohľadu na to, ako pozitívne a dobre a milujúco a múdro znejú, 

žiadne z nich nie je z pozitívneho stavu.“ 

„Všetky tieto fenomény sa objavujú v rámci prípravy na návrat pseudo-tvorcov. 

Uskutoční sa to, samozrejme, s ,veľkou pompéznosťou‘ aby sme použili vaše 

slová.“ 

„Dôjde k určitému spoznaniu a spriaznenosti všetkých tvorov a ľudí s pseudo-

tvorcami, s výnimkou veľmi malého počtu agentov pozitívneho stavu, ktorí zostanú 

na vašej planéte kvôli dokončeniu nejakých vecí pre Pána Ježiša Krista a ktorí budú 

potom odvolaní. Toto spoznanie a spriaznenosť sa prebudí vďaka spomienkam 

hlboko pochovaným v zákutiach pseudo-mysle, spoznajúc svojich vlastných 

,stvoriteľov-rodičov‘.“ 

„Musíte pochopiť zas a znova, že pseudo-tvorcovia sa objavia najprv ako spasitelia. 

Zjednotia vašu planétu v jeden národ. Odstránia všetky vojny, hladomory, choroby a 

vonkajšie utrpenie a biedu. Zavedú vesmírne cestovanie po celej Zóne 

Vymiestnenia. A urobia množstvo iných ,pozitívnych‘ vecí podobnej povahy.“ 

„Keď už raz budú mať celé ľudstvo a Zónu Vymiestnenia pevne vo svojich rukách, 

vtedy a len vtedy odhalia svoje pravé úmysly v takom hroznom rozsahu, že vo vašej 

slovnej zásobe či vo vašej obrazotvornosti neexistujú žiadne slová, ktoré by ich 

dokázali opísať.“ 

„V tej chvíli sa vrátia k svojej genetickej práci, pokúsiac sa vyvinúť nadčloveka 

alebo armádu nadľudí s najvyššími technologickými výdobytkami nepredstaviteľ-

ných rozmerov. Podarí sa im vytvoriť obrovskú armádu takých nadľudí, s nanajvýš 

zlým a negatívnym zámerom, a využiť túto armádu na napadnutie síl pozitívneho 

stavu cez deviatu dimenziu, pomocou určitých časových a priestorových zakrivení a 

všemožných súvzťažných prostriedkov. ,Zahojenie smrteľnej rany‘ znamená tiež 

obnovenie ich schopnosti cestovať v čase a priestore, avšak nie do minulosti. 

Cestovanie do minulosti u nich obnovené nebude.“ 

„Len čo dokončia túto prípravu a budú nachystaní podniknúť túto inváziu, Božská 

Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista nastraží veľmi nepatrnú, žiadnymi prostriedkami 

nezistiteľnú chybu v ich výpočte ohľadne vstupu do deviatej dimenzie. Keď sa 

pseudo-tvorcovia so svojou armádou nadľudí pokúsia prejsť do deviatej dimenzie a 

znovu sa objaviť v pozitívnom stave Stvorenia, budú touto chybou odklonení do 
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limba — miesta a stavu mimo dvanásťdimenzionálnej štrukturálnej textúry času a 

priestoru. A kým budú v tom limbe, bude nad nimi vynesený rozsudok.“  

„Byť v stave limba znamená totálnu stratu všetkej moci a schopností, ktoré pseudo-

tvorcovia vlastnili. No znamená to aj úplne neutrálny stav, mimo akéhokoľvek 

vplyvu pozitívneho, respektíve negatívneho stavu. Znamená to aj kompletné 

odhalenie všetkých spomienok na dobrovoľný status všetkých aktivátorov 

negatívneho stavu a všetkých ilustrácií následkov, výsledkov a dôsledkov 

negatívneho stavu. Náhle si každý uvedomí pravdivú skutočnosť o pôvode 

negatívneho stavu a dôvod, prečo mu bolo dovolené vládnuť nad týmto časovým 

cyklom.“ 

„S takým dôležitým uvedomením bude každému v negatívnom stave poskytnutá 

nová voľba — konverzia do pozitívneho stavu, podstúpiac proces duchovnej 

transformácie v Novej Škole; alebo, ak by sa niekto rozhodol nekonvertovať, 

odňatie životnej energie z jeho/jej mysle a stanie sa súčasťou limba-ničoty, stanúc 

sa ničím.“ 

„Týmto aktom bude negatívny stav natrvalo a naveky zrušený a všetko poučenie sa 

o jeho prirodzenosti bude dokončené. Takto bude splnený sľub Pána Ježiša Krista, 

daný v čase stvorenia základu celého bytia a existencie. Týmto aktom sa zavŕši a 

ukončí posledná fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Jeho/Jej slová 

,Dokonané je!‘ (Zjavenie 21:6) sa stanú skutočnosťou.“ 

„Nuž, toto je jeden z mnohých možných scenárov, ako sa to všetko uskutoční. 

Ktorá alternatíva však bude použitá, závisí od mnohých zložitých faktorov, ktoré 

nemožno zjaviť z bezpečnostných dôvodov, kým sa toto všetko nestane.“ 

„Na záver tejto kapitoly nech sú zjavené niektoré dodatočné dôvody návratu 

pseudo-tvorcov:“ 

„1. Je a existuje určitý duchovný princíp, ktorý riadi tento chod udalostí. Tento 

princíp hovorí:“ 

„Len čo je niečo iniciované na jednom mieste, stave a položení, 

postupuje to k svojej manifestácii na všetkých súcich a existujúcich 

úrovniach uvedomenia, kým to neuzavrie celý cyklus, končiac na tom 

istom mieste, stave a položení, kde to bolo iniciované.“ 

„Ako viete, multivesmír možno ponímať ako kruhovitý/zaokrúhlený. Všetko v ňom 

prebieha v kruhových slučkách.“ 

„Negatívny stav bol uvedený do chodu pseudo-tvorcami na planéte Zem-Nula. Preto 

musí na planéte Nula s návratom pseudo-tvorcov aj skončiť. Je nemysliteľné naplno 

odhaliť odpornú tvár negatívneho stavu a zistiť jeho pravú prirodzenosť bez plnej, 

otvorenej účasti tých, ktorí ho spustili. Ich predošlá účasť bola účasťou z úplne inej 

pozície — ako spúšťací faktor, no nie ako ilustratívny faktor. Pseudo-tvorcovia 

musia teraz negatívny stav ukončiť z pozície ilustrovania. Nikto nevie alebo ani len 
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zďaleka netuší, ako vyzerá život v negatívnom stave s otvorenou fyzickou 

prítomnosťou tých, ktorí ho aktivovali.“ 

„Ako viete, po aktivácii negatívneho stavu sa pseudo-tvorcovia vzdialili z planéty 

Nula a usadili sa v Peklách, ktoré vytvorili a zriadili. Takže sa nikdy priamo 

nezúčastnili ilustratívnej fázy jeho aktivácie. Ich účasť bola nepriama, cez ich 

agentov, tvorov, démonov, diablov a Satanov, ktorých vyfabrikovali na ten účel. V 

skutočnosti možno akt aktivácie negatívneho stavu pseudo-tvorcami považovať za 

ich prvý príchod.“ 

„Všimnite si, prosím, paralelu, ktorá tu existuje medzi Prvým Príchodom Ježiša 

Krista a prvým príchodom pseudo-tvorcov, a medzi Druhým Príchodom Pána Ježiša 

Krista a druhým príchodom pseudo-tvorcov. Jedno predchádza druhé. Najprv bol 

teda prvý príchod pseudo-tvorcov, kedy pseudo-tvorcovia aktivovali negatívny stav 

a usadili sa v duchovnom svete. Skončil sa začiatkom Prvého Príchodu Ježiša 

Krista, ktorý ukončil ich prvý príchod ich uväznením a oddelením ich od ostatného 

Stvorenia a Zóny Vymiestnenia.“ 

„Prvý Príchod Ježiša Krista sa začal získaním fyzickej formy, vytvorenej z 

genetického materiálu pseudo-tvorcov a Zóny Vymiestnenia, a skončil sa úplným 

zlúčením a skrížením toho tela s celkom Prirodzenosti Najvyššieho; kedy sa 

Najvyšší skutočne stal Pánom Ježišom Kristom. Tým aktom bol uvedený do pohybu 

Druhý Príchod Pána Ježiša Krista.“ 

„Medzitým sa manifestovali, ilustrovali, realizovali a uskutočňovali následky, 

výsledky a dôsledky prvého príchodu pseudo-tvorcov a Prvého Príchodu Ježiša 

Krista.“ 

„Majte na pamäti dôležitý fakt, že tak prvý príchod pseudo-tvorcov, ako aj Prvý 

Príchod Ježiša Krista sa udiali na planéte Nula v akosi obrátenom smere. Negatívny 

stav je aktivovaný na planéte Zem, v najkrajnejšom stupni prírodného vesmíru 

Stvorenia a šíri sa dovnútra k duchovnému stupňu Stvorenia. Objavenie sa pseudo-

tvorcov v duchovnom svete predstavuje v skutočnosti ich prvý príchod.“ 

„Na druhej strane, Prvý Príchod Ježiša Krista postupuje zvnútra dovonka: Z 

Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho bol oddelený božský prvok, zlúčený s 

prvkami Márie a Jozefa, a vložený do lona Márie, dajúc fyzický zrod špeciálnemu 

krížencovi. Objavenie sa Ježiša Krista na planéte Nula zahájilo Jeho/Jej Prvý 

Príchod.“ 

„Tak ako negatívny stav skončil v panstve pozitívneho stavu zriadením vysunutých 

stanovíšť pseudo-tvorcov v Nebi, tak pozitívny stav vo forme Ježiša Krista skončil v 

panstve negatívneho stavu na mieste, kde možno zažiť plnosť jeho prejavu a účinku 

— na planéte Nula, vašej planéte.“ 

„Kvôli povahe vyššie formulovaného duchovného princípu sa Druhý Príchod Pána 

Ježiša Krista nemôže odohrať, kým sa nezavŕši druhý príchod pseudo-tvorcov.“  
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„V tomto ohľade je Pavlov predpoklad, sformulovaný v Druhom liste 

Tesaloničanom, kapitola 2, verš 3, správny; citujem: ,Nech vás nikto nijako 

neoklame; lebo ten Deň nepríde, kým nepríde najprv odpadnutie a nezjaví sa človek 

hriechu, syn skazy...‘ “ 

„Samozrejme, ako všetci ostatní, ani Pavol nemal ani poňatia o existencii pseudo-

tvorcov alebo o tom, kto bol ,človek hriechu‘ alebo ,syn skazy‘. Ako všetci ostatní, 

aj Pavol sa domnieval, že je to jedna osoba — syn Diabla, pričom Diabol je iná 

osoba; tak ako Ježiš Kristus — jedna osoba, bol Syn Boží, pričom Boh je iná osoba. 

Inými slovami, toto je osoba, ktorú kresťania nazvali Antikrist.“ 

„Takže, druhý príchod pseudo-tvorcov a Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa opäť 

udejú v obrátenom smere. Tentoraz to bude dvojnásobné obrátenie.“ 

„Kým prvý príchod pseudo-tvorcov sa začal v najexternejšom stupni a skončil sa 

v duchovnom svete, s druhým príchodom začnú v ich vlastnom pseudo-duchovnom 

svete, z najnižšieho stupňa (ich najvnútornejší), a skončia na planéte Nula, 

obsiahnuc všetky úrovne, stupne a oblasti Zóny Vymiestnenia, od ich vlastného 

najvnútornejšieho (najnižšieho) po ich najexternejšie — prírodný stupeň Zóny 

Vymiestnenia — planétu Nula.“ 

„Na druhej strane, Druhý Príchod Pána Ježiša Krista nezačína na planéte Nula ako 

Prvý Príchod, ale v tom najvnútornejšom Stvorenia, v duchovnom svete, odkiaľ po 

krokoch postupuje cez všetky úrovne, stupne a oblasti Stvorenia a končí sa na 

planéte Nula v tele, vo fyzickom tele Pána Ježiša Krista. Vďaka týmto postupom sa 

na tomto akte môžu plne zúčastňovať všetky úrovne Stvorenia a Zóny 

Vymiestnenia.“ 

„Oznámenie, že Druhý Príchod Pána Ježiša Krista sa skončí na vašej planéte v tele, 

vo fyzickom tele, presne ako to bolo v čase odchodu Ježiša Krista z vašej planéty, je 

pre teba, Peter, a pre všetky tvoje deti, s ktorými sa budeš deliť o toto zjavenie, 

veľkým prekvapením.“ 

„Ako vieš, spolu so Swedenborgom si sa domnieval, že Druhý Príchod Pána Ježiša 

Krista je čisto duchovná udalosť, nijako sa fyzicky neprejaviac, tak ako Prvý 

Príchod bol čisto fyzická udalosť.“ 

„Swedenborgovým a tvojím problémom, Peter, bolo, že ste interpretovali Druhý 

Príchod Pána Ježiša Krista z pozície jeho počiatočnej fázy. V tej fáze je to skutočne 

čisto duchovná udalosť, bez akéhokoľvek fyzického či doslovného prejavu. Túto 

udalosť ste vnímali finalisticky, mysliac si, že je len jedna fáza Druhého Príchodu. 

Toto je obmedzené, lineárne myslenie. Je to porušením vyššie formulovaného 

duchovného princípu: všetko, čo sa začne v jednom kroku, mieste, položení, musí sa 

tam aj skončiť. Inak to nebude mať žiadny zmysel a žiadny význam. Bola by to 

neukončená záležitosť.“ 

„Samozrejme, doslovný opis Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista v Svätej Biblii 

nemá žiadny skutočný význam. Symbolika použitá pri jeho opise vyjadruje 

duchovné pomery ľudskej mysle v čase Druhého Príchodu.“ 
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„Dôležitosť týchto udalostí je ohromná a nevypočítateľná nijakými mierami.“ 

„Druhý príchod pseudo-tvorcov umožňuje dostať negatívny stav do pozície jeho 

úplného odhalenia, prostredníctvom procesu jeho víťazstva na planéte Nula. Musí 

sa teda skončiť na planéte Nula.“ 

„Druhý Príchod Pána Ježiša Krista umožňuje úplnú elimináciu a zrušenie 

negatívneho stavu, a preto sa musí skončiť na planéte Nula. Iná ceste nie je.“ 

„2. Úplné odhalenie negatívneho stavu a kompletné pochopenie jeho pravej 

prirodzenosti nie je možné bez poznania, videnia a zažitia jeho zdroja. Od počiatku 

druhých dejín vašej planéty, ktoré sa začali objavením sa jaskynných ľudí 

(jaskynného ľudského tvora), bolo ľudstvo sužované mučivou neistotou ohľadne 

toho, prečo negatívny stav existuje, aký je jeho účel a ako vznikol.“ 

„Početné pokusy zodpovedať tieto otázky sa nikdy nedotkli ani len povrchu pravdy 

o ich problematike. Odpovede na tieto otázky začali byť dávané až po napísaní 

knihy Základy ľudskej duchovnosti.“ 

„Ale úplné, vyčerpávajúce a plne uspokojujúce odpovede na tieto otázky nemožno 

dať, kým sa pravý zdroj negatívneho stavu priamo nezúčastní toho, čo rozpútal v 

tomto časovom cykle.“ 

„V dôsledku faktu, že na takú konkrétnu, úplnú a vyčerpávajúcu odpoveď je určená 

planéta Nula; tomu zdroju — pseudo-tvorcom — musí byť dovolené vrátiť sa, aby 

každý videl a poučil sa z prvej ruky, ako a prečo sa to všetko udialo. Len pseudo-

tvorcovia môžu dať vyčerpávajúce odpovede na tieto otázky.“ 

„Odpoveď z akéhokoľvek iného zdroja, dokonca aj keby bola priamo od 

Samého/Samej Pána Ježiša Krista, by bola neuspokojivá, pretože On/Ona ani nikto 

iný nie je pôvodcom alebo zdrojom negatívneho stavu. Potvrdenie musí a môže dať 

len samotný pravý zdroj. Toto je duchovno-vedecký princíp akéhokoľvek 

predpokladu. Návrat pseudo-tvorcov je teda nutnou podmienkou eliminácie 

negatívneho stavu ako zdroja zodpovedania všetkých tých otázok, tak životne 

dôležitých pre multivesmírne duchovné poučenie. Len pseudo-tvorcovia majú tie 

odpovede v ich úplnom možnom obsahu.“ 

„To, že návrat pseudo-tvorcov sa musí uskutočniť na vašej planéte, je jasný fakt, ak 

sa vezme do úvahy pozícia, ktorú zaujíma vaša planéta v hierarchii duchovnej 

organizácie. Žiadne iné miesto nemá potrebné zdroje pre také špecifické, konkrétne 

a skúsenostné zodpovedanie a poučenie.“ 

„3. Správne a hodnotné porovnanie úplnej prirodzenosti pozitívneho stavu s úplnou 

prirodzenosťou negatívneho stavu sa môže udiať len podľa ich príslušných zdrojov 

a ich následných dôsledkov, výsledkov a následkov.“ 

„Za zdroj pozitívneho stavu je považovaný Boh. Za zdroj negatívneho stavu je 

považovaný diabol a Satan. Ale, aj keď každý vie, že zdrojom pozitívneho stavu je 

Boh, nikto nevie presne, kto je diabol a Satan. Mylne sa predpokladá, že existoval 

akýsi archanjel s jeho anjelmi, ktorý sa rozhodol stať sa Bohom, a boli vyhnaní z 
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nebies a vypadli do vonkajšej temnoty. Vonkajšia temnota je, samozrejme, Zóna 

Vymiestnenia. Tento spurný a rebelantský archanjel sa stal diablom a Satanom. 

Ľudia nevedia ani aký je rozdiel medzi diablom a Satanom. V Zjavení Ježiša Krista, 

kapitola 12, verš 9 je uvedené: ,Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, zvaný 

diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet.‘ “ 

„V tomto verši je drak nazvaný aj ako diabol, aj ako Satan. Je pomenovaný aj ako 

,ten prahad‘. Vo vnútornom význame tohto verša drak označuje celý negatívny stav; 

,prahad‘ — pseudo-tvorcov; ,diabol‘ všetky zlá negatívneho stavu; a ,Satan‘ všetky 

lži negatívneho stavu.“ 

„V tom verši je opísané vykázanie ľudskej éry a všetkých vysunutých stanovíšť 

negatívneho stavu z pozitívneho stavu a z intermediárneho sveta.“ 

„V skutočnosti ale nikto nevie, aká je skutočná prirodzenosť ,toho prahada‘; ako sa 

prejavuje; ako vznikol, ako sa stal negatívny a zlý, atď. Jeho pôvod, ako aj pôvod 

negatívneho stavu, bol zahalený veľkým tajomstvom.“ 

„Na druhej strane, ani v negatívnom stave nikto presne nevie, kto je Pán Ježiš 

Kristus. Ako je opísané v druhej kapitole tejto knihy, existuje najmenej sedem 

možných domnienok ohľadne Jeho/Jej prirodzenosti. Väčšina ľudí a tvorov Pekiel 

sa domnieva, že Ježiš Kristus je buď Syn Boží, alebo osvietený človek, alebo niekto, 

kto vôbec neexistoval, ale ho vymysleli ľudia ako sebaklam a na oklamanie iných.“ 

„Väčšina ľudí sa tiež domnieva, že diabol a Satan je padlý anjel alebo pôvodný brat 

Ježiša Krista, ako si myslia napríklad Mormóni, ktorý sa rozzúril, keď dal Boh pred 

ním prednosť Ježišovi, aby sa stal spasiteľom. Spasiteľom pred čím? Ak nejestvoval 

negatívny stav, koho bolo treba spasiť?“ 

„A tak ,brat‘ Ježiša Krista, nazvaný Lucifer, začal žiarliť a závidieť a vzbúril sa 

proti Bohu — Otcovi. Toto je bláznivá úvaha plná protirečení. Pocity žiarlivosti a 

závisti sú negatívne pocity. Sú z negatívneho stavu. Ak ich pocítil Lucifer, súc 

synom Božím, potom tie pocity pochádzali od Boha. Odkiaľ by inak pochádzali? 

Koniec koncov, žiadny negatívny stav v tom čase neexistoval. Keďže každý pocit 

musí mať zdroj, jediným zdrojom tých pocitov musel byť Boh. Podľa tohto 

bláznivého ponímania je teda Boh aktivátorom negatívneho stavu.“ 

„Tento bláznivý záver vytvoril len ešte väčší zmätok. Teda, v negatívnom stave 

nemá v skutočnosti nikto správnu predstavu ani o prirodzenosti pozitívneho stavu, 

ani o prirodzenosti negatívneho stavu.“ 

„Nemajúc žiadne správne predstavy o týchto životne dôležitých záležitostiach, 

účastníci negatívneho stavu nemajú žiadnu možnosť plne odhaliť prirodzenosť 

negatívneho stavu. Plné odhalenie je možné len z pozície správneho poňatia jeho 

prirodzenosti. Len pseudo-tvorcovia majú také poňatie. Preto len oni môžu 

ilustrovať a ukázať skutočnú, úplnú prirodzenosť negatívneho stavu. Toto je účelom 

ich druhého príchodu.“ 



KAPITOLA 7 

- 159 - 

„Len čo sa to zobrazí, bude sa môcť odohrať posledná fáza Druhého Príchodu Pána 

Ježiša Krista. V tejto fáze budú členovia negatívneho stavu po prvýkrát schopní 

spoznať, kto je Pán Ježiš Kristus a aká je úplná prirodzenosť pozitívneho stavu v 

porovnaní s negatívnym stavom v jeho plnom víťaznom položení na vašej planéte.“ 

„Na takom porovnaní je založené úplné duchovné poučenie sa o prirodzenosti 

negatívneho stavu, ale aj o prirodzenosti pozitívneho stavu.“ 

„Je v tom veľké duchovné tajomstvo. Členovia pozitívneho stavu nemôžu plne 

spoznať a zažiť prirodzenosť pozitívneho stavu, kým sa neodhalí úplná 

prirodzenosť negatívneho stavu a kým sa na vašej planéte neudeje posledná fáza 

Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Toto je možné uskutočniť len s pseudo-

tvorcami na scéne.“ 

„4. Kvôli uskutočneniu sa všetkých vyššie opísaných krokov sa musí zrekapitulovať 

proces aktivácie negatívneho stavu. Nikto presne nevie, ako bol vlastne negatívny 

stav konkrétne aktivovaný. Nové Zjavenie vám poskytuje o tejto veci len teoretické 

vyhlásenia. Nemôže vám poskytnúť jasnú, živú ilustráciu. Táto ilustrácia je nutná 

najmä v záujme členov negatívneho stavu a v záujme ich konečného spasenia. 

Avšak, ani mnohí členovia pozitívneho stavu to nevedia. Poznajú to len z minulosti 

zaznamenanej v Univerzalite-toho-všetkého, prístup ku ktorej bol donedávna 

uzavretý.“ 

„Len Pán Ježiš Kristus a pseudo-tvorcovia vedia presne, ako bol negatívny stav 

aktivovaný. Ale Pán Ježiš Kristus, súc absolútne pozitívny, nemôže ten proces 

názorne ukazovať na živých príkladoch členov pozitívneho stavu. Preto sa uskutoční 

návrat pseudo-tvorcov a bude im dovolené ilustrovať ten proces od A po Z, použijúc 

vašu obraznú reč. Dôjde tu k tomu, že pseudo-tvorcovia sa vrátia k svojim 

experimentom, počas ktorých budú môcť na živých príkladoch demonštrovať proces 

aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Potom bude mať každý konkrétnu názornú odpoveď na otázku, ako bol negatívny 

stav aktivovaný. Bez odpovede na túto otázku negatívny stav nemôže byť 

deaktivovaný a zrušený. Pokiaľ by nebolo zodpovedané to ,ako‘, bol by stále 

motivovaný byť a existovať naďalej.“ 

„5. Pán Ježiš Kristus má osobné, súkromné a intímne dôvody na stret s pseudo-

tvorcami zoči-voči, ktoré sú známe len Jemu/Jej. Tieto dôvody nemôžu byť zjavené, 

kým nedôjde k tomuto stretu. Pri prvom strete, počas čoho boli pseudo-tvorcovia 

uväznení, Ježiš Kristus ešte pôsobil z pozície relatívnej separácie od Najvyššieho. 

Jedným z mnohých tajomných dôvodov, prečo Najvyšší potreboval fyzické telo 

Ježiša Krista, bolo predvídanie potreby tohto konečného, závažnejšieho stretu. 

„Tento posledný stret bude stretom z pozície zjednotenia, z pozície Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista ako jednoty všetkých prvkov, vrátane prvkov 

vzatých zo Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, prvkov, ktoré boli pôvodne 

vyfabrikované pseudo-tvorcami.“ 
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„V tom je najväčšie tajomstvo zo všetkých. Posledný stret sa musí udiať v plnosti 

všetkých stavov a podmienok a na mieste, kde bol negatívny stav pôvodne 

aktivovaný. Duchovná vojna sa skončí na vašej planéte, lebo na vašej planéte aj 

začala. Pseudo-tvorcovia ju začali, oni ju musia aj svojou totálnou porážkou 

ukončiť.“ 

„Jedným aspektom tohto najväčšieho tajomstva zo všetkých je to, že pseudo-

tvorcovia budú porazení z pozície ich vlastných fabrikácií. Náznak tohto faktu 

možno nájsť vo vnútornom význame Zjavenia Ježiša Krista (Apokalypse), kapitola 

17, verše 16 – 17:“ 

„ ,A tých desať rohov, ktoré si videl na tom zverovi, tie znenávidia 

neviestku, spustošia ju a obnažia, zjedia jej mäso a spália ju ohňom.‘ “ 

„ ,Lebo to Boh vložil do ich sŕdc, aby vykonali Jeho úmysel, aby boli 

jednej mienky a dali svoje kráľovstvo zverovi, dokiaľ sa nesplnia Božie 

slová.‘ “ 

 „Ale je obsiahnuté aj v tajomnom fakte, že Pán Ježiš Kristus v Sebe obsahuje 

plnosť prirodzenosti Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, skrz skrížené a zbožštené 

ľudské telo, ktoré získal, kým bol na vašej planéte. Tým sa pseudo-tvorcom, ako aj 

každému v negatívnom stave a v celom Stvorení dokáže, že je možné mať taký druh 

tela, tela pôvodne vytvoreného z ideí čistých ziel a lží, a predsa byť totálne a 

absolútne pozitívny, bez akejkoľvek túžby či prahnutia po zlách a lžiach. Pseudo-

tvorcovia si chvastavo mysleli, že nikto nemôže byť úplne pozitívny a dobrý, majúc 

také telo.“ 

„Opäť, tu tkvie najväčšie tajomstvo zo všetkých. Keďže to telo pochádzalo z prvkov 

vašej planéty, bude to vaša planéta, kde bude tento fakt demonštrovaný pred zrakom 

pseudo-tvorcov. V tomto akte je obsiahnutá možná spása samotných pseudo-tvorcov 

— ďalšie veľké tajomstvo. Týmto záverečným aktom bude zavŕšený časový cyklus, 

v ktorom sa dejú všetky tieto záhady, a začne sa finálna fáza Posledného Súdu (viď 

ďalšiu kapitolu). Po tomto akte a po dokončení Posledného Súdu sa zrodí a začne 

existovať nový časový cyklus, nazývaný Nové Nebo a Nová Zem.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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ÔSMA KAPITOLA 
 

Posledný Súd 
 

 

15. februára 1988 o 5.30 ráno prišlo ku mne znovu slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Ďalším dôležitým duchovným pojmom, značne nepochopeným, nesprávne 

interpretovaným a skresleným, je pojem Posledný Súd. Existuje mnoho obmien 

interpretácií tohto pojmu a akým spôsobom sa udeje jeho proces.“ 

„Všetky interpretácie procesu Posledného Súdu sú zvyčajne odvodené z jeho 

doslovného opisu v Svätej Biblii. A hoci možno tému Posledného Súdu sledovať v 

celej Svätej Biblii, zvlášť v Prorokovi Danielovi, všeobecne prijímané interpretácie 

sa odvodzujú z toho, čo o ňom povedal Ježiš Kristus v Matúšovi, kapitola 24 (celá 

kapitola) a kapitola 25, verše 31 – 46, a v celej knihe Apokalypsy, najmä však v jej 

kapitole 20, verše 11 – 15; a tiež, čo o tom povedal Pavol v Prvom liste 

Tesaloničanom, kapitola 4, verše 13 – 18, a čo o ňom povedal Peter vo svojom 

Druhom liste, kapitola 3, verše 1 – 10.“ 

„Väčšina kresťanov sa domnieva, že doslovný opis tohto procesu, ktorý je 

obsiahnutý vo vyššie uvedených Biblických textoch, plne odráža skutočnosť, ako 

bude vykonaný Posledný Súd. Výnimkou z tohto pravidla na vašej planéte je 

interpretácia pojmu Posledný Súd Swedenborgom a jeho stúpencami. Vo 

Swedenborgovom ponímaní tohto procesu sa Posledný Súd neodohráva na vašej 

planéte, ale v intermediárnom svete alebo vo Svete Duchov, ako ten svet nazýval on. 

Tvrdil tiež, že Posledný Súd bol úplne dokončený v jeho dobe a že on bol priamym 

svedkom tohto procesu.“ 

„Na druhej strane, väčšina kresťanov a ostatných ešte stále trpezlivo čaká na 

doslovné objavenie sa Pána Ježiša Krista na vašej planéte, na oblakoch, s jeho 

anjelmi a ich trúbami, aby sa im dostalo veľkého zadosťučinenia a dokázalo sa, že 

oni mali pravdu, a všetci ostatní (nie doslovnej kresťanskej viery) sa mýlili. 

Utešujú sa slovami apoštola Petra, zaznamenanými vo vyššie uvedenom Druhom 

liste, kapitola 3, verše 3 – 4, ,že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú 

chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť: „Kde je zasľúbenie o Jeho 

príchode? Lebo odkedy zosnuli otcovia, všetko trvá tak, ako to bolo od počiatku 

Stvorenia...“ ‘ “ 

„Ďalší aspekt interpretácie Posledného Súdu bol zjavený v tretej kapitole knihy 

Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, nazvanej ,Princípy duchovnej 

metafyziky‘, ktorej autorom je transmiter tejto knihy. V tom ponímaní Posledného 

Súdu bol Posledný Súd správne považovaný za cyklický proces, ktorý priamo súvisí 

so stavom a položením jedného jedinca, jednej spoločnosti, jedného národa, 

jedného ľudského alebo akéhokoľvek iného druhu, jednej planéty, jednej slnečnej 
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sústavy, jedného vesmíru, jednej dimenzie, celého Stvorenia a celého časového 

cyklu.“ 

„V tej knižočke sa správne predpokladá, že keď užitočnosť akéhokoľvek stavu a 

položenia naplní svoj účel a plne sa vyčerpá, či už v živote jedného jedinca, alebo v 

živote celého časového cyklu, koná sa jeho Posledný Súd, všetky aspekty 

manifestácie jeho života sú starostlivo zvážené a zohľadnené a pre všetkých 

účastníkov jeho procesu vzniká a začína existovať nový stav a nové položenie. V 

tom čase sa predpokladalo, že tento proces pokračuje naveky.“ 

„V tejto súvislosti sa vám doslovný význam Svätej Biblie snaží ohľadne tejto 

záležitosti oznámiť, že každý je súdený podľa kvality a obsahu svojho duchovného 

stavu a podľa toho, ako manifestoval a používal všetky svoje schopnosti, dary, 

talenty; a aké intenčné a motivačné faktory boli hnacou silou jeho/jej správania, 

postojov a vzťahov.“ 

„V konečnom zmysle, v posledne uvedenom ponímaní tohto procesu Posledný Súd 

nie je nič iné než vyhodnotenie faktu, ktorý určuje, do akej miery a ako jedna osoba 

alebo celý časový cyklus prejavil, uskutočnil a realizoval ten aspekt duchovnosti a 

prítomnosti Božej v nich, ktorý im nadelil Najvyšší.“ 

„Ide tu o uvedomenie si, že každá sentientná entita v sebe nesie veľmi špecifický, 

veľmi jedinečný a neopakovateľný aspekt Pána Ježiša Krista (predtým 

Najvyššieho). Kvalita, obsah a množstvo toho aspektu sa nekonečne líši od jedného 

jedinca k druhému. Každý nositeľ takého aspektu alebo prvku, vďaka ktorému žije a 

funguje, je učinený plne zodpovedným za jeho správne využitie, uskutočnenie, 

realizovanie a manifestáciu. Keďže je to zapožičaný aspekt, čosi, čo patrí niekomu 

inému, ten, kto prijal túto pôžičku alebo dar, je zaň plne zodpovedný. Že je to tak, 

pekne vidieť podľa podobenstva o talentoch, ktoré povedal Ježiš Kristus a ktoré je 

zaznamenané vo väčšine Evanjelií. Pozrite napríklad Matúš 25:14-30. Návrat pána 

alebo majiteľa peňazí-darov značí Posledný Súd, ktorý určuje, ako bol tento dar 

využitý alebo užitý, či nesprávne použitý, alebo zneužitý, alebo úplne zabudnutý a 

nepoužitý, ako to bolo v prípade lenivého sluhu, ktorý ukryl talent svojho pána v 

zemi.“ 

„Z tohto podobenstva je zrejmé, aké sú doslovné interpretácie Biblických výrokov 

zavádzajúce, neodrážajúc pravú duchovnú realitu tejto, ako ani žiadnej inej 

duchovnej záležitosti.“ 

„Swedenborgiánska interpretácia pojmu Posledného Súdu sa nemýlila vo fakte, že 

Swedenborg bol skutočne svedkom Posledného Súdu, ale v záveroch, ktoré vyvodil 

z tých udalostí. Swedenborg vyvodil v podstate dva chybné závery: Prvým bolo, že 

Posledný Súd sa môže konať len vo svete duchov (intermediárny svet), pretože je to 

svet vyvažovania/bilancovania. Len v stave rovnováhy možno vykonať skutočne 

spravodlivý súd. Predpoklad potreby vyváženia je správny. Jeho obmedzenie na 

intermediárny svet je nesprávne.“ 
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„Je pravda, že intermediárny svet súvzťaží s princípom vyvažovania a že každý 

potom, čo opustí fyzické telo a podstúpi svoj posledný súd alebo zloží účty za to, 

ako používal požičaný dar života počas toho konkrétneho životného obdobia, sa 

musí najprv objaviť v tom svete. Toto však platí len pre súd individuálneho života, 

ale nie pre život planéty, galaxie, vesmíru, multivesmíru alebo jedného časového 

cyklu.“ 

„Po druhé, Swedenborg sa v tom čase domnieval, že Posledný Súd, ktorého bol 

svedkom, bol skutočný konečný Posledný Súd a že všetko, čo o ňom bolo 

predpovedané v Svätej Biblii, sa naplnilo a že žiadny iný Súd nebude. Ako už bolo 

zdôraznené v knihe Hlavné idey Nového Zjavenia, kapitola XIII, strany 149 – 151 

(slovenského prekladu – pozn. prekl.), to, čoho bol Swedenborg svedkom, bol jeden 

aspekt toho Súdu, ktorý sa konal v určitých oblastiach intermediárneho sveta a ktorý 

bol vykonaný nad pôvodcami a udržiavateľmi Vekov temna na vašej planéte a v tom 

svete.“ 

„Proces Posledného Súdu sa manifestuje v mnohých formách a v mnohých 

aspektoch a odohráva sa z času na čas vo všetkých dimenziách a sférach Stvorenia a 

Zóny Vymiestnenia, spôsobmi a prostriedkami primeranými povahe každej 

jednotlivej dimenzie, sféry, miesta, stavu, položenia atď.“ 

„Kvôli tomuto dôležitému pravidlu sa obsah a proces Posledného Súdu bude líšiť od 

miesta k miestu, od stavu k stavu, od sveta k svetu, od jedinca k jedincovi, od 

jedného časového cyklu k druhému časovému cyklu atď.“ 

„Toto chápanie Posledného Súdu si nikto vôbec neuvedomoval (doposiaľ nebola 

vhodná doba) a zjavuje sa tu po prvýkrát.“ 

„Takže, máme tu dva extrémy, čo sa týka interpretácie pojmu Posledný Súd: Prvým 

je doslovná kresťanská interpretácia. Tá sa obmedzuje len na vašu planétu a na 

viditeľný fyzický vesmír (ľudia nevedia, že to, čo vidia, nie je pravý vesmír, ale 

niečo iné). Neberie do úvahy duchovný a intermediárny svet.“ 

„Na druhej strane, ten druhý názor obmedzuje Posledný Súd na duchovnú dimenziu 

sveta duchov, ignorujúc ostatné dimenzie a Zónu Vymiestnenia.“ 

„Tretí názor, vyjadrený v knižke Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, hovorí 

o Poslednom Súde z hľadiska jeho nepretržitého výskytu vo všetkých oblastiach a 

celkoch bytia a existencie.“ 

„Vcelku vzaté, všetky tri názory majú určitý význam a do istej miery odrážajú 

realitu a proces Posledného Súdu.“ 

„V prvom názore je zavádzajúci doslovný výklad samotného procesu. Ten názor je 

pravdivý v tom, že Posledný Súd sa musí konať aj na vašej planéte, vo vašej vlastnej 

oblasti, ako súčasť Súdu obyvateľov Zóny Vymiestnenia, tak ako sa odohráva na 

každej planéte v Stvorení.“ 

„Ako inak by ste mohli vysvetliť skutočnosť, že slnko každej jednej slnečnej 

sústavy vo vašej či akejkoľvek inej galaxii v istom bode svojho života exploduje do 
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novy či supernovy, prepadne sa do seba a zničí v tom procese všetky okolo neho 

obiehajúce planéty (v dostatočne tesnej blízkosti k nemu)? Toto je forma 

Posledného Súdu tej konkrétnej slnečnej sústavy.“ 

„V druhom názore je správna duchovná interpretácia Posledného Súdu. Posledný 

Súd sa musí odohrať aj na duchovnej úrovni uvedomenia každého a v stave a na 

mieste vyvažovania. Ohraničiť však jeho proces len na tento aspekt je zavádzajúce.“ 

„V treťom názore je správna celková i miestna interpretácia Posledného Súdu. Táto 

interpretácia neobsahuje žiadne zavádzajúce vnímanie. Nie je však kompletná. 

V čase tej interpretácie nebolo vhodné poznať alebo zjaviť ďalšie aspekty procesu 

Posledného Súdu.“ 

„Sú určité ďalšie aspekty procesu Posledného Súdu, ktoré sa týkajú výlučne 

aktivácie a života negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte z vyššie uvedeného podobenstva o talentoch, trom sluhom boli 

dané ,peniaze‘. Prvý sluha predstavuje celý duchovný svet alebo najvnútornejšiu 

úroveň Stvorenia. Druhý sluha predstavuje celý intermediárny/medziľahlý svet 

alebo vnútornú/prostrednú úroveň Stvorenia. Tretí sluha predstavuje celý prírodný 

svet alebo vonkajšiu úroveň Stvorenia, kde bol iniciovaný negatívny stav.“ 

„Dôvodom, prečo tretí sluha predstavuje celý prírodný alebo fyzický svet Stvorenia, 

aj keď sa procesu aktivácie negatívneho stavu nezúčastnili všetci v tomto svete, je 

zdôraznenie — len na najexternejšej úrovni Stvorenia môže a dokáže byť 

negatívny stav aktivovaný.“ 

„Nuž, toto je veľmi dôležité uvedomenie. Malo by sa každému vryť do pamäti, aby 

sa vyvaroval/a ohavného názoru, že negatívny stav by sa mohol začať na 

akomkoľvek inom stupni alebo úrovni Stvorenia.“ 

„Tretí sluha, ten lenivý a zlomyseľný, v skutočnosti predstavuje celú Zónu 

Vymiestnenia. Druhý sluha v skutočnosti nepredstavuje len intermediárny svet, ale 

aj pozitívnu pozíciu fyzického alebo vonkajšieho-prírodného sveta, ktorý je pod 

panstvom pozitívneho stavu.“ 

„Toto podobenstvo znamená, že využitie daru života, ktorý zadovažuje správne 

duchovné princípy, tretí sluha odmietol. Namiesto toho, aby ho využil na duchovný 

rast, tretí sluha ten talent ukryl alebo zahrabal do zeme. Vnútorný význam tejto 

symboliky obsahuje proces aktivácie negatívneho stavu. ,Ukryť talent do zeme‘ 

znamená vziať všetky správne duchovné princípy a uzavrieť ich do nejakej 

schránky, nedovoliac, aby mali plný dopad a vplyv na jedincov život. Ak odstránite 

alebo ukryjete tieto princípy, čo vám zostane?“ 

„Pokiaľ sú tieto princípy v neskrývanej a dominantnej pozícii, negatívny stav 

nemôže byť aktivovaný. Prvým krokom v tomto procese je veľmi dôkladne ich 

ukryť. Úmysel ukryť ich, a skutočný proces ich ukrytia, je procesom aktivácie 

negatívneho stavu. Takým konaním sa jedinec stáva ,zlomyseľným‘ a ,lenivým‘. 
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,Zlomyseľný‘ sa týka ziel a ,lenivý‘ lží. Automatickými následkami takého činu sú 

zlo a faloš. Teda negatívny stav.“ 

„Duchovným princípom tu však je, že nech by už boli niekoho činy akékoľvek, musí 

za ne byť zodpovedný a skladať účty. Inak také činy nemajú žiadny význam a nie sú 

žiadnym poučením. Spätná väzba je podstatnou časťou toho procesu. Ale, kto má 

posudzovať ich výsledky?“ 

„Len zdroj pravého života a všetkých darov a talentov je schopný súdiť ich 

spravodlivo a objektívne. Jediným pravým zdrojom života a všetkých darov a 

talentov je Pán Ježiš Kristus. Preto len Pán Ježiš Kristus môže predsedať 

akejkoľvek forme a aspektom Posledného Súdu.“ 

„Príbeh tretieho sluhu znamená, že kedysi bol niektorým ľuďom daný tento dar 

života a všetky patričné nástroje, talenty a dary na jeho rozvoj a realizáciu. Oni sa 

však rozhodli použiť ten život na úplne iné účely, než bol určený. Keď odmietli a 

zahrabali pravé duchovné princípy života, mimovoľne spustili smer vývoja opačný k 

plynutiu pravého života.“ 

„Keďže ten život právom patrí Pánovi Ježišovi Kristovi — nikto nemá život zo seba 

samého, sám osebe a sám sebou — len Pán Ježiš Kristus môže súdiť ľudí, ktorí to 

urobili.“ 

„Vo všeobecnom zmysle Posledný Súd znamená proces kompletného zhodnotenia 

akéhokoľvek stavu, miesta, položenia, správania, postoja, životného štýlu alebo 

čohokoľvek, čo máte, čo vyčerpalo svoju užitočnosť a nemôže už ďalej slúžiť 

žiadnemu opodstatnenému účelu. V okamihu, ako dôjde k tomuto, stanoví sa, aké 

opodstatnenie má pokračovanie akejkoľvek takej situácie.“ 

„Ako viete, opodstatnenie akéhokoľvek bytia a existencie je určené užitočnosťou, 

akú preukazuje pre dobro celého Stvorenia. Ak je ich užitočnosť vyčerpaná, musia 

byť ukončené a nahradené niečím, čo bude mať túto požadovanú užitočnosť.“ 

„Kvalita, obsah, kvantita a miera ich naplnenia určia osud všetkých tých, ktorí 

demonštrovali a ilustrovali spôsob takej užitočnosti. Po zavŕšení ich poslania určia 

typ odmeny alebo trestu, ktoré dostanú, a pozíciu pre nasledujúci krok v ich 

prospešnom snažení.“ 

„V zmysle tejto všeobecnej definície Posledného Súdu je každý, bez výnimky či 

vylúčenia niekoho, či už pozitívnej, alebo negatívnej prirodzenosti, podrobený 

Poslednému Súdu vždy v momente dokončenia úlohy, ktorá mu bola pridelená. V 

tomto ohľade proces Posledného Súdu nie je udalosť, ktorá sa udeje raz za život 

alebo raz za večnosť. Odohráva sa vždy, všade, vo všetkých podmienkach a stavoch 

a vo všetkých dimenziách.“ 

„A keďže multivesmír a každý časový cyklus je udržiavaný duchovnou kvalitou 

sentientnej mysle, vždy, keď sa sentientná myseľ podrobuje procesu jej Posledného 

Súdu na úrovni multivesmíru alebo časového cyklu, ten multivesmír a časový cyklus 

je tiež predmetom Poslednému Súdu. Takže, nielen sentientné entity sa podrobujú 
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Poslednému Súdu, ale aj ich príslušné prostredia a všetko, čo je súčasťou tých 

prostredí, pretože odrážajú kvalitu a prospešnosť stavu ich pánov.“ 

„Z toho dôvodu sa v čase Posledného Súdu prostredia sentientných entít prepadnú 

do seba alebo zmiznú natrvalo z ich vedomia. Toto sa zobrazuje v takzvaných 

kataklizmatických udalostiach, pozorovaných vo vašom viditeľnom vesmíre 

(antivesmíre).“ 

„V špecifickejšom zmysle je Posledný Súd procesom vyvažovania medzi tým, čo 

nazývate sily dobra a sily zla, za účelom neustáleho udržiavania a dostupnosti 

všetkých volieb.“ 

„Vždy, keď nastane nejaká nerovnováha a ohrozí život slobody voľby, zasahuje 

Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista a nanovo usporiada postavenie týchto síl 

takým spôsobom, aby obnovila túto životne dôležitú duchovnú slobodu. Toto nové 

usporiadanie má všetky znaky Posledného Súdu a vykonáva sa metódou 

navštívenia.“ 

„Také navštívenie alebo Posledný Súd sa na vašej planéte odohráva formou veľkých 

katastrof: Vypukne veľká svetová vojna, ktorá presunie milióny ľudí z vášho sveta 

do nejakého iného sveta alebo dimenzie, kde sú potrební na vyváženie 

nerovnovážneho duchovného stavu.“ 

„V menšom rozsahu sa to zobrazuje formou leteckých nešťastí alebo iných 

katastrof, pri ktorých sú usmrtené alebo zahynú stovky, či dokonca tisícky ľudí. 

Všetky tieto udalosti sú výsledkom navštívenia a Posledného Súdu tých ľudí, ktorí 

odišli z vašej fyzickej úrovne. Tento aspekt Posledného Súdu má zväčša negatívnu 

konotáciu, pretože nerovnováha je vždy spôsobená negatívnym stavom. Pozitívny 

stav je stelesnením rovnováhy a nevyžaduje si tento typ navštívení.“ 

„Negatívny stav je však samotnou svojou prirodzenosťou neustálym bojom proti 

pozitívnemu stavu, snažiac sa vychýliť ho z rovnováhy. Súc stelesnením 

nerovnováhy, negatívny stav vnucuje svoj životný štýl každému, kto sa dostane do 

jeho blízkosti. Ak počet takých ľudí prevláda, nastáva nerovnováha. Tá ohrozuje 

stabilitu Stvorenia, podnietiac tým navštívenie, ktoré tú stabilitu obnoví.“ 

„Proces tohto aspektu Posledného Súdu sa vykonáva jednoduchou zmenou blízkosti 

pozitívneho stavu voči negatívnemu. Pán Ježiš Kristus zariadi, aby bola táto 

blízkosť dočasne väčšia. Do narušenej oblasti sa vlieva väčšie množstvo Božskej 

Lásky a Božskej Múdrosti. Tento proces sa volá navštívenie.“ 

„U mnohých ľudí vzbudzuje tento proces falošný dojem, že odohrávanie sa týchto 

udalostí spôsobuje Boh. Volajú ich skutky Božie a toto zaraďujú do svojich 

právnych dokumentov. Skutočnosťou však je, že Boh — teraz Pán Ježiš Kristus — 

nemôže nikdy zapríčiniť žiadne také skutky. Deje sa tu to, že keď sa prítomnosť 

Božskej Lásky a Božskej Múdrosti zintenzívni a vleje sa do problematickej oblasti, 

odhalí zlobu negatívneho stavu v tej oblasti a vyvolá potrebu trestu, vlastnú 

prirodzenosti negatívneho stavu, presne tak, ako je prirodzenosti pozitívneho stavu 

vlastná odmena.“ 
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„Takže, nie Boh ich trestá (On/Ona im neposiela nič iné než lásku a múdrosť), ale 

oni sami aktivujú ten trest, v dôsledku svojho bytia v negatívnom stave a 

stotožňovania sa s negatívnym stavom.“ 

„V prípade pozitívnych ľudí, ktorí boli účastníkmi takej katastrofy, také udalosti 

aktivujú proces odmeny za ich ochotu prijať od Pána Ježiša Krista úlohu v 

negatívnom stave a splniť ju v čase takej katastrofy.“  

„Z hľadiska vašej planéty sa tieto navštívenia odohrávajú bez akéhokoľvek 

vedomého uvedomenia účastníkov takých udalostí. Len čo však prídu do záchytnej 

oblasti intermediárneho sveta, ich pamäte sa otvoria a zistia úplnú nevyhnutnosť 

toho, čo sa im prihodilo. V tej chvíli je vykonaný ich Posledný Súd.“ 

„Aby bol Posledný Súd v tomto ohľade spravodlivý a nestranný, musí sa konať za 

úplného otvorenia pamätí a odstránenia nevedomých procesov. Toto je prvý akt 

Posledného Súdu. Nikto nemôže byť súdený bez úplného poznania svojho stavu a 

obsahu celej svojej mysle.“ 

„Kým však existuje negatívny stav, pre všetkých členov negatívneho stavu sú 

nevedomosť a nevedomé procesy samotným ich životným štýlom. Preto, aby sa 

udržala rovnováha, sú prostredníctvom takých opakujúcich sa navštívení 

dopravovaní do intermediárneho sveta, kde miznú nevedomé procesy a otvárajú sa 

ich pamäti. V tom stave môžu byť súdení.“ 

„Kvôli faktu, že len Pán Ježiš Kristus je schopný otvoriť ich pamäti a odstrániť ich 

nevedomé procesy, to vyzerá tak, akoby Pán Ježiš Kristus osobne súdil týchto ľudí. 

V skutočnosti sú to však samotné spomienky ľudí na nich samotných a na ich 

skutky, čo slúži ako sudca, porota aj kat — aby sme na opis tohto procesu použili 

vaše rečnícke vyjadrenie.“ 

„Kým ľudia a rozličné iné tvory sídlia v Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte, 

počas ich tamojšieho života, kým negatívny stav existuje v aktívnom a 

dominantnom režime, určité spomienky a nevedomé procesy nemôžu byť nikdy 

sprístupnené. Bolo by to narušením prirodzenosti negatívneho stavu, ktorá sa musí 

najprv odhaliť.“ 

„Odhalenie určitých spomienok a učinenie nevedomých procesov vedomými v ich 

najväčšej miere ešte počas pobytu v Zóne Vymiestnenia alebo na vašej planéte by 

vyvolalo také utrpenie, že v tesnej blízkosti osoby, ktorá by to zažívala, by nikto, 

vrátane tej osoby, nemohol prežiť ani zlomok sekundy. Útok negatívnych síl na takú 

osobu, ktorá by týmto faktom bola v nesúlade s prirodzenosťou a zákonmi 

negatívneho stavu, by mal taký ohromný rozsah, že tá osoba a všetci ostatní v 

jeho/jej blízkosti by boli okamžite rozdrvení v ničotu.“ 

„V istom zmysle vás teda ukrývanie spomienok a udržiavanie nevedomých procesov 

chráni pred takým hrozným osudom.“ 

„Toto je dôvod, prečo sa na vašej planéte za momentálne existujúcich podmienok 

nemôže odohrať žiadny priamy Posledný Súd. Namiesto toho sa odohráva 
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nepriamo, prostredníctvom vyššie opísaných navštívení, počas ktorých je z vašej 

planéty vzaté potrebné množstvo ľudí a dopravené do intermediárneho sveta. Tam 

sú ich pamäti postupne otvorené, ich nevedomé procesy pomaly odstránené a oni 

môžu byť postavení pred ich osobný Posledný Súdu.“ 

„Nuž, tento proces a aspekt Posledného Súdu vyvolal v Swedenborgovi nesprávny 

dojem, že Posledný Súd sa vždy odohráva v intermediárnom svete a že bol v jeho 

dobe dokončený.“ 

„Ak aplikujete taký proces Posledného Súdu, aký bol a je teraz vo vašom svete, 

potom bolo Swedenborgovo ponímanie správne. To ponímanie bude nesprávne 

vtedy, ako pri mnohých iných záveroch, ak to bude chápané ako trvalý stav. Ak sa 

predpokladá, že to tak bude vždy a že miestom Posledného Súdu bude alebo bol 

vždy intermediárny svet.“ 

„Chybu tohto záveru, ako aj chyby mnohých iných záverov možno nájsť v doslovnej 

interpretácii výrokov Svätej Biblie. Je zaujímavé všimnúť si, že aj keď bol 

Swedenborg prvý, komu bolo dané poznanie a zjavenie o vnútornom, duchovnom 

význame Svätej Biblie, v tomto ohľade sa mýlil, vezmúc niektoré z jej výrokov 

doslovne. Domnieval sa, ako sa dodnes domnievajú všetci ostatní kresťania, že keď 

sú už raz ľudia odsúdení alebo sa sami odsúdia na pobyt v Peklách, musia tam 

zostať naveky. Žiadna sila, situácia ani okolnosť ich už nikdy nemôže dostať z 

Pekiel von.“ 

„V tomto prípade, keďže Peklá budú večne, skryté spomienky, nevedomosť a 

nevedomé procesy budú tiež večne. Ale pretože ľudia v Peklách už boli súdení v 

intermediárnom svete, alebo keďže výsledkom toho Súdu bolo ich večné zatratenie, 

žiadny iný Posledný Súd sa už nikdy konať nebude. Samozrejme, s takouto logikou 

nie je ťažké dospieť k takému záveru.“ 

„Všetci títo ľudia si však nevšimli, že negatívny stav nevznikol v Absolútnom Stave. 

Preto nemôže mať absolútnu hodnotu. Len niečo, čo v sebe nesie Absolútny atribút 

v relatívnom stave, ako všetky sentientné entity, dokáže a môže zostať navždy.“ 

„Ako si pamätáte, negatívny stav vznikol v relatívnom stave. A hoci ľudia, ktorí ho 

vytvorili, musia žiť navždy, ich produkt nemôže zostať navždy, pretože nič v ňom 

nepochádza z Absolútneho Zdroja. Peklá sú stelesnením negatívneho stavu. Ich 

užitočnosť sa teda musí vyčerpať a všetky tvory a ľudia v Peklách budú musieť byť 

postavení pred ďalší Posledný Súd, ktorý zahŕňa celý časový cyklus, v ktorom bolo 

dovolené uskutočnenie sa negatívneho stavu.“ 

„V tomto akte tkvie tretí význam Posledného Súdu, o ktorom hovorí Svätá Biblia.“ 

„Tretí význam Posledného Súdu opisuje proces, počas ktorého bude celý negatívny 

stav, všetci členovia Pekiel, zvyšok Zóny Vymiestnenia a vaša planéta hodnotení a 

posudzovaní, aby sa určilo, aké existuje ďalšie opodstatnenie pokračovania bytia a 

existencie negatívneho stavu, a či vôbec. Je ešte nejaký úžitok, ktorý môže plniť 

negatívny stav pre Stvorenie? Pretože sa žiadny taký úžitok v tom čase nenájde, 

negatívny stav bude natrvalo deaktivovaný a odstránený. Všetky Peklá a všetky 
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ostatné oblasti Zóny Vymiestnenia budú naveky uzavreté. Tým sa bude konať 

záverečná voľba.“ 

„Súčasne všetci členovia pozitívneho stavu po tom, čo sa naučia o negatívnom stave 

všetko, čo mohli, naveky odmietnu ideu zvoliť si niekedy popretie pravého zdroja 

života, pravých duchovných princípov, a hlavne pravej Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Len čo dôjde k úplnému poučeniu o tom, čo si nikdy nezvoliť, a učiní sa voľba 

nikdy si to nezvoliť, taká idea už nebude ponechaná ako nutná podmienka v 

mysliach sentientných entít, odkiaľ ju treba neustále vyvrhovať do Zóny 

Vymiestnenia. Keď už bude táto voľba učinená, tá idea ako taká vyčerpá svoju 

užitočnosť a bude odstránená. V tom okamihu Zóna Vymiestnenia prestane 

existovať.“ 

„Pamätajte si, prosím, že život Zóny Vymiestnenia je udržiavaný tou ideou, ktorá je 

neustále odvrhovaná pozitívnymi entitami, zatiaľ čo sa získava poučenie o 

prirodzenosti negatívneho stavu. Touto ideou sa živí celý negatívny stav, 

prisvojujúc si jej život tým, že si z nej robí esenciu a substanciu svojho vlastného 

bytia a existencie.“ 

„Ako vidíte, to, čo je v pozitívnom stave odmietnuté, stáva sa životom negatívneho 

stavu. Čo sa však stane, keď už viac nebude dochádzať k žiadnemu odmietaniu, 

pretože samotná tá idea sa už viac neobjaví? Koniec koncov, prečo by sa ešte mala 

objaviť, keď všetky lekcie ohľadne vyvarovania sa robenia nesprávnych volieb boli 

úspešne zvládnuté a bola učinená konečná voľba nemať takú ideu? Držať tú ideu pri 

živote by bolo zbytočné, márne a nepotrebné. Jej zachovanie by neslúžilo žiadnemu 

pozitívnemu úžitku.“ 

„A toto je štvrtý aspekt Posledného Súdu. Tento aspekt je pozitívny, týkajúci sa 

pozitívneho stavu a celého Stvorenia. Je to Posledný Súd tohto časového cyklu. V 

tejto konotácii je Posledný Súd procesom, počas ktorého všetci členovia pozitívneho 

stavu urobia konečnú voľbu, najrozhodujúcejšiu a životne najdôležitejšiu voľbu zo 

všetkých, týkajúcu sa idey, že môžu kedykoľvek odmietnuť opätovať Lásku a 

Múdrosť Pána Ježiša Krista, považovať Ho/Ju za pravého a jediného Boha, jediného 

Nedielneho Najvyššieho, považovať Ho/Ju a Jeho/Jej duchovné princípy za pravý a 

jediný zdroj života a za svojho Stvoriteľa.“ 

„To kvôli tejto idei bolo dovolené, aby bol v tomto časovom cykle aktivovaný 

negatívny stav. Aby sa mohli bytosti rozhodnúť, či si zvoliť alebo nezvoliť riadenie 

sa takou ideu, čo je životne dôležitou a základnou podmienkou ich slobody, bolo 

nutné dovoliť ilustrovanie všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov takej voľby 

na živých príkladoch všetkých účastníkov negatívneho stavu. Len čo budú poznať 

všetky odpovede na túto záležitosť v najväčšej možnej, všetko zahrnujúcej a 

vyčerpávajúcej miere, uskutoční sa Posledný Súd na všetkých úrovniach, stupňoch, 

vo všetkých oblastiach a sférach celého Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula a celého časového cyklu, počas ktorého sa toto všetko odohrávalo. Na základe 

tohto dôležitého poučenia, a učinením konečnej voľby naveky eliminovať takú ideu, 
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pokračovanie tohto časového cyklu už nebude viac ospravedlniteľné, pretože 

nebude slúžiť žiadnemu úžitku.“ 

„V tom okamihu sa celý multivesmír prepadne do seba, všetky slnká explodujú do 

supernov a všetka hmota sa prepadne do seba. Len čo bude tento akt dokončený a 

všetky aspekty tohto časového cyklu budú patrične zhodnotené a posúdené, vznikne 

a začne existovať Nový Časový Cyklus a Nový Multivesmír. A toto je vlastne 

Posledný Súd.“ 

„Sú však niektoré dodatočné body, ktoré treba zjaviť o Poslednom Súde:“ 

„1. Jedným z mnohých nanajvýš dôležitých dôvodov, prečo Najvyšší získal fyzické 

telo Ježiša Krista, zlúčené s celkom Jeho/Jej úplnej prirodzenosti, stanúc sa 

plnosťou Pána Ježiša Krista, bolo to, aby bol schopný z prvej ruky zažiť 

prirodzenosť Zóny Vymiestnenia a celú prirodzenosť negatívneho stavu. Majúc túto 

novú prirodzenosť, Pán Ježiš Kristus môže byť osobne, bez akéhokoľvek 

sprostredkovania prítomný na každom mieste v Zóne Vymiestnenia a môže 

bezprostredne vedieť, aká je situácia negatívneho stavu v každom danom momente a 

mieste. Ako viete, predtým bola prítomnosť Najvyššieho v negatívnom stave možná 

len cez prostredníkov, aby sa zabránilo totálnemu zničeniu členov negatívneho 

stavu.“ 

„Nuž, táto situácia je veľmi zásadná pre spravodlivé a objektívne zhodnotenie a 

ocenenie položenia negatívneho stavu v jeho samotnom zdroji a mieste. Nemajúc 

priamu, osobnú skúsenosť s negatívnym stavom, nepoznajúc priamy a osobný dopad 

ziel a lží negatívneho stavu, Pán Ježiš Kristus nemohol súdiť negatívny stav 

spravodlivo, objektívne a nestranne. Koniec koncov, pred inkarnáciou Ježiša Krista 

na vašu planétu neexistovala v Najvyššom žiadna skúsenosť ohľadne negatívneho 

stavu.“ 

„Aby bol nestranným Sudcom negatívneho stavu, Najvyšší sa zo Svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby rozhodol mať priamu, z prvej ruky, skúsenosť života 

negatívneho stavu. Vzal teda na Seba fyzickú formu, procesom opísaným v druhej 

kapitole tejto knihy, pôvodne vyfabrikovanú pseudo-tvorcami z prvkov ziel a lží, 

umožňujúcu Mu/Jej plne zažiť negatívny stav, od najnižších Pekiel po najexternejší 

stupeň ich prírodného stavu — vašu planétu.“ 

„Všimnite si, prosím, že Najvyšší musel dodržať opačný proces zažívania, tak 

prirodzený negatívnemu stavu. Ako viete, zatiaľ čo v pozitívnom stave začína každý 

na najvnútornejšom stupni a postupuje k najexternejšiemu stupňu, v negatívnom 

stave sa všetko začína v najexternejšom stupni, a potom postupuje k najnižšiemu 

najvnútornejšiemu. Najvyšší musel teda začať na vašej planéte, reprezentujúcej to 

najexternejšie negatívneho stavu, a odtiaľ postupne pokračovať cez všetky úrovne 

Zóny Vymiestnenia, až kým nedospel do najnižších Pekiel (ich najvnútornejšieho) 

pseudo-tvorcov.“ 

„Ďalším dôvodom tohto opačného postupu bol fakt, že v Ježišovi Kristovi bolo 

potrebné vykonať mnoho prispôsobení a zmien, kým mohol vstúpiť do 
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vnútornejších či nižších úrovní negatívneho stavu. V tomto ohľade musíte začať s 

najexternejšou negatívnosťou, ktorá nemá taký ničivý vplyv, a pomocou modifikácií 

a úprav postupne pokračovať k vnútornejším alebo nižším stavom negatívnosti. 

Týmto procesom bol teda Najvyšší vo forme Ježiša Krista schopný zažiť všetky 

úrovne a všetky aspekty negatívneho stavu z prvej ruky.“ 

„Posledný Súd by sa nemohol nikdy uskutočniť, keby táto skúsenosť nebola Pánovi 

Ježišovi Kristovi dostupná z prvej ruky. Bez tejto skúsenosti by neexistoval žiadny 

základ alebo báza, vďaka ktorým by bolo možné dospieť k nejakým absolútnym 

záverom o negatívnom stave a o neustálom ospravedlňovaní jeho bytia a 

existencie.“ 

„Pamätajte si, prosím, že len z pozície Absolútneho Stavu, ktorý vie všetko o 

všetkom v Absolútnom zmysle, možno urobiť akékoľvek spravodlivé rozhodnutie. 

Ako viete, len Pán Ježiš Kristus je Absolútny. Preto len On/Ona môže byť skutočný 

Sudca čohokoľvek a kohokoľvek. Ale ako by ste mohli súdiť niečo alebo niekoho, 

ak by ste nemali priame poznanie toho, čo je súdené?“ 

„Koniec koncov, Najvyšší v Sebe skúsenostne neobsahoval nič z negatívneho stavu. 

Jeho/Jej poznanie bolo vždy z druhej ruky, cez Jeho/Jej duchovnú prítomnosť v 

ľuďoch, ktorí vytvorili, aktivovali a zvečňovali negatívny stav. Skúsenostné 

poznanie pomocou tohto je výrazne obmedzené vrodenými obmedzeniami 

relatívnych bytostí, ktoré žijú v negatívnom stave. Z tej pozície nemožno získať 

žiadne absolútne poznanie. Ak niet žiadneho takého poznania, nemôže sa konať 

žiadny Posledný Súd.“ 

„Základným duchovným princípom Posledného Súdu je, že sa môže konať alebo 

uskutočniť len z pozície absolútneho poznania toho, čo je súdené.“ 

„Preto bolo nutné, aby sa Najvyšší inkarnoval do negatívneho stavu, prešiel cez 

všetky jeho úrovne, oblasti a sféry a získal z prvej ruky skúsenostné poznanie o 

negatívnom stave a stal sa Pánom Ježišom Kristom. Ako ste si všimli, slová 

,skúsenostné poznanie‘ sú zvýraznené. To upozorňuje na fakt, že Najvyšší, súc 

absolútny, mal teoretické poznanie o prirodzenosti negatívneho stavu. Ale taká 

vedomosť nie je dostatočná pre korektný a spravodlivý súd, pretože jej chýba 

najdôležitejší atribút — aké to je, mať intímny, priamy, osobný a súkromný kontakt 

s negatívnym stavom, a nie len sprostredkovaný?“ 

„Teraz však negatívny stav nebude mať žiadne ospravedlnenie, pretože taká 

skúsenosť je k dispozícii Pánovi Ježišovi Kristovi priamo.“ 

„Všimnite si, prosím, že v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 25, verš 31, je uvedené, 

,keď príde Syn Človeka vo Svojej sláve a všetci svätí anjeli s Ním, vtedy si zasadne 

na trón Svojej Slávy.‘ Ako vidíte, slová ,Syn Človeka‘ sú tu použité na zdôraznenie 

Jeho/Jej zažitia negatívneho stavu a zdôraznenie ľudských aspektov celku Jeho/Jej 

Božskej Prirodzenosti, čo je tu nazvané ,v Jeho — vo Svojej — sláve‘. Byť v Jeho 

sláve znamená byť v úplnosti všetkých Božských Stavov a Podmienok, s plným 

začlenením a zlúčením ľudských aspektov, ktoré si Ježiš Kristus priniesol so Sebou 
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po Svojom odchode z vašej planéty. ,Trón Svojej Slávy‘ znamená úspešné 

dokončenie procesu fúzie toho tela-mäsa a začleňovania všetkých bezprostredných 

zážitkov ohľadne negatívneho stavu do celkovej Prirodzenosti Najvyššieho. Z tejto 

pozície môže teraz súdiť negatívny stav.“ 

„Len čo je to skúsenostné poznanie plne včlenené do Absolútneho Stavu, Pán Ježiš 

Kristus pozná negatívny stav absolútne. Teraz môže vykonať a vykoná, až bude čas, 

Posledný Súd.“ 

„2. Pojem Posledný Súd, ako je formulovaný vyššie, si vyžaduje, aby sa na konci 

jedného časového cyklu konal súbežne na všetkých úrovniach bytia a existencie. 

Keďže v tomto časovom cykle existuje Zóna Vymiestnenia a negatívny stav a jeho 

členovia, zahŕňa v sebe aj súbežný Posledný Súd celého negatívneho stavu a Zóny 

Vymiestnenia.“ 

„Princíp Posledného Súdu hovorí, že môže byť vykonaný len z pozície Absolútneho 

Stavu a za osobnej, zoči-voči, prítomnosti Absolútneho Sudcu — Pána Ježiša 

Krista. Vyžaduje si teda, aby sa Pán Ježiš Kristus objavil súbežne a súčasne na 

všetkých úrovniach, stupňoch, sférach a oblastiach Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula, aby uviedol do chodu stav Posledného Súdu. Nikto iný ho nemôže 

spustiť.“ 

„Keby však Pán Ježiš Kristus nemal to fyzické ľudské telo-mäso, ktoré bolo s 

Ním/Ňou zlúčené, Jeho/Jej objavenie sa v negatívnom stave by znamenalo okamžité 

zničenie každého v negatívnom stave, vrátane celej Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula.“ 

„Buďte si ale vedomí tohto dôležitého duchovného faktu: Jeho/Jej objavenie sa v 

pozitívnom stave bez formy Pána Ježiša Krista, v Jeho/Jej Absolútnom Stave, by 

bolo rovnako smrteľné ako Jeho/Jej objavenie sa v negatívnom stave. Pamätajte si, 

že ani v pozitívnom stave nie je nikto absolútny. Preto nemôže nikto prežiť 

Absolútnu prítomnosť Absolútneho. Princíp Posledného Súdu si však vyžaduje túto 

Absolútnu Prítomnosť.“ 

„Ľudské fyzické telo-mäso, zlúčené s Najvyšším, teraz Pánom Ježišom Kristom, 

umožňuje také objavenie sa v absolútnom zmysle. Pán Ježiš Kristus sa teda môže 

objaviť súbežne a súčasne, naraz, v rovnakej viditeľnej a vnímateľnej forme v 

akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek stave a v akomkoľvek 

položení, v Jeho/Jej Absolútnom Stave, bez akéhokoľvek nebezpečenstva pre 

kohokoľvek.“ 

„Toto je ďalšie veľké tajomstvo veľkej revolučnej zmeny Prirodzenosti Najvyššieho 

na plnosť Pána Ježiša Krista, ktorá toto umožňuje. Predvídajúc túto udalosť, tesne 

pred Svojím odchodom z vašej planéty Pán Ježiš Kristus vyhlásil: ,Bola Mi daná 

všetka moc v nebi a na zemi‘ (Matúš 28:18). Nikde niet žiadnej inej moci okrem 

moci Pána Ježiša Krista. Z pozície tejto moci môže Pán Ježiš Kristus vykonať 

Posledný Súd.“ 
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„Pred dokončením tohto procesu boli v intermediárnom svete vykonané ostatné 

aspekty Posledného Súdu. Na vašej planéte, vo zvyšku Zóny Vymiestnenia a v 

Peklách sa táto forma Posledného Súdu odohrala prostredníctvom vyššie opísaných 

navštívení.“ 

„No skutočný Posledný Súd, konečný súd celého tohto časového cyklu, nemôže byť 

obmedzený na jednu dimenziu, oblasť, úroveň alebo svet. Musí byť všetko 

zahŕňajúci. Inak by sa nemohol uskutočniť ďalší časový cyklus. Nutnosť osobného 

objavenia sa Pána Ježiša Krista vo všetkých svetoch Zóny Vymiestnenia, vo 

všetkých Peklách a na vašej planéte je podmienkou pre konečnú elimináciu 

negatívneho stavu. Len Pán Ježiš Kristus môže a bude eliminovať negatívny stav, 

lebo len On/Ona pozná teraz negatívny stav v Absolútnom zmysle.“ 

„Ďalší časový cyklus sa nemôže začať, kým negatívny stav nebude eliminovaný, 

lebo ten mal dovolené prekvitať len v jednom časovom cykle. Toto bol sľub Pána 

Ježiša Krista, daný celému Stvoreniu pred aktiváciou negatívneho stavu. Sľub z 

Absolútneho Stavu má absolútnu hodnotu a záväznosť. Nemôže byť porušený. Inak 

by to zrušilo jeho Absolútny status.“ 

„3. Proces záverečnej fázy Posledného Súdu pre tento časový cyklus sa bude konať 

v stave neutrálnych podmienok. Ako si z vyššie uvedeného pamätáte, jednou z 

dôležitých podmienok spravodlivého Posledného Súdu je to, že všetky spomienky 

sú odhalené a prístupné a nevedomé procesy sú zrušené. Lenže prirodzenosť a život 

negatívneho stavu majú také nedostupné spomienky a nevedomé procesy.“ 

„Toto je dôvod, prečo je v negatívnom stave nutná priama prítomnosť Pána Ježiša 

Krista. Tým procesom a s použitím toho tela-mäsa (pamätajte si, že to telo bolo 

vytvorené z prvkov negatívneho stavu) bude Pán Ježiš Kristus môcť tie podmienky 

negatívneho stavu odstrániť a úplne odhaliť ich spomienky a zrušiť nevedomé 

procesy a stav neznalosti bez akéhokoľvek nebezpečenstva zničenia negatívneho 

stavu.“ 

„Prítomnosť Pána Ježiša Krista na vašej planéte, vo všetkých Peklách a v celej Zóne 

Vymiestnenia v tom fyzickom tele-mäse zároveň poskytuje každému opätovné 

uistenie, že možno zostať v tom tele alebo v tom, s čím súvzťaží, nažive bez 

akejkoľvek prítomnosti negatívneho stavu v ňom.“  

„Tento príklad anuluje akúkoľvek moc negatívneho stavu zničiť kohokoľvek s 

prístupnými spomienkami, bez nevedomých procesov a neznalosti (ako to bolo 

predtým) a uvádza každého do neutrálneho položenia.“ 

„Jedinou výnimkou z tohto pravidla budú pseudo-tvorcovia a nimi geneticky 

vyfabrikovaní nadľudia. Tí by nemohli prežiť tú prítomnosť kvôli zvláštnemu 

samodeštrukčnému kódu, implantovanému do nich, aby reagovali na tú prítomnosť 

explóziou.“ 

„Z toho dôvodu, ako si pamätáte z predchádzajúcej kapitoly, budú počas ich 

prechodu cez deviatu dimenziu odklonení mimo všetkých dimenzií, do stavu 

zvaného limbo, kde budú prirodzene tým stavom všetky kódy a záväzky zrušené, 
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alebo jednoducho pri reakcii zlyhajú. V tej situácii sa im, a súbežne a súčasne aj 

všetkým ostatným všade inde, zjaví Pán Ježiš Kristus a vykoná nad nimi konečný 

súd.“ 

„4. Kým budú v tomto neutrálnom stave, všetky genetické a ostatné bloky ľudskej 

mysle, implantované pseudo-tvorcami, ako to opisuje šiesta kapitola tejto knihy, 

budú odstránené, rôzne úrovne mysle budú vyslobodené a znovu spojené; fyzické 

telo, zostavené z prvkov negatívneho stavu, bude nahradené dočasným telom, 

vytvoreným z prvkov neutrálneho stavu, a začne sa proces záverečnej fázy 

Posledného Súdu.“ 

„Ako viete, tento proces sa musí konať v neutrálnom stave, aby nebol ovplyvnený 

žiadnym nátlakom a vnucovaním zo strany negatívneho či pozitívneho stavu. Musí 

byť úplne nestranný. Len v neutrálnom stave možno splniť podmienku 

nezaujatosti.“ 

„Prítomnosť tých genetických a iných typov blokov a typické ľudské fyzické telo 

znemožňujú ľuďom jasne si pamätať, náležite poznať a správne vnímať. Princíp 

Posledného Súdu si vyžaduje, aby všetky tieto schopnosti boli plne obnovené a 

uvedené do neutrálneho stavu, s prezentovaním všetkých volieb, aby ľudia a ostatné 

tvory negatívneho stavu mohli učiniť voľbu založenú na úplnom poznaní a jasnosti 

vnímania a spomienok.“ 

„Zároveň si však musia plne uvedomovať všetky aspekty negatívneho stavu a všetky 

aspekty pozitívneho stavu, kvôli nestrannému porovnaniu. Toto je možné dosiahnuť 

len z pozície mimo jedného aj druhého stavu.“ 

„Rozhodnutie z pozície nachádzania sa v jednom či druhom nemá objektívnosť a 

platnosť. Preto teda nutnosť neutrálneho stavu.“ 

„5. Vlastne, počas svojho Posledného Súdu musí byť do neutrálneho stavu uvedený 

celý časový cyklus, v ktorom bolo dovolené uskutočnenie sa negatívneho stavu. 

Členovia pozitívneho stavu budú postavení pred životne dôležité a závažné 

rozhodnutie, týkajúce sa trvalého odstránenia idey z ich mysle, ktorú odmietali na 

každodennej báze a nechávali padať do Zóny Vymiestnenia.“ 

„Toto dôležité rozhodnutie nemožno urobiť správne z jednostrannej pozície 

pozitívneho stavu. Tá ovplyvňuje to rozhodnutie v prospech pozitívneho stavu, teda 

v prospech trvalého odmietnutia tej idey. Aby bolo také rozhodnutie platné navždy, 

musí byť urobené v neutrálnom stave, v ktorom možno objektívne porovnať pravú 

prirodzenosť pozitívneho stavu s pravou prirodzenosťou negatívneho stavu a 

dospieť k správnemu záveru.“ 

„Toto je skutočný vnútorný význam Posledného Súdu. Rozhodnutie zbaviť sa tej 

idey natrvalo zavŕši Posledný Súd a môže sa začať nový časový cyklus. Ak by však 

bolo rozhodnuté nezbaviť sa tej idey natrvalo (vzdialená možnosť), terajší časový 

cyklus by musel pokračovať a negatívny stav by nemohol byť zrušený. Jednoducho 

by to znamenalo, že ešte nenastalo úplné poučenie sa o prirodzenosti negatívneho 
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stavu a o tom, čo si nezvoliť, a vo výučbe treba pokračovať. Toto je spravodlivá a 

objektívna možnosť každej situácie.“ 

„Až na to, že Pán Ježiš Kristus by nezahájil proces záverečnej fázy Posledného 

Súdu (tohto časového cyklu), keby nevnímal, že všetky lekcie už boli osvojené, a 

preto negatívny stav vyčerpal svoju užitočnosť. Ale konečné rozhodnutie musia 

urobiť všetci zainteresovaní v neutrálnom stave. Pán Ježiš Kristus nemôže nikomu 

nič nanútiť proti jeho vlastnej slobodnej voľbe, založenej na jeho slobodnej vôli. 

Taká je prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Vzhľadom k tejto prirodzenosti, len Pán 

Ježiš Kristus smie a môže predsedať záverečnému Poslednému Súdu každého 

časového cyklu.“ 

„6. Pri príprave na sprístupnenie všetkých spomienok a odstránenie nevedomých 

procesov a neznalosti Pán Ježiš Kristus poskytuje, ako podmienku pre uskutočnenie 

sa Posledného Súdu, celému Stvoreniu a Zóne Vymiestnenia Nové Zjavenie. Toto 

Nové Zjavenie vysvetľuje najdôležitejšie duchovné záležitosti, týkajúce sa Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, situácie v duchovnom svete a v Zóne 

Vymiestnenia a všetkých nutných informácií, potrebných na ten účel. Keď príde 

čas, Nové Zjavenie bude aktivovať všetky spomienky a poskytne ľudstvu, 

človečenstvu a iným tvorom pocit dôvernej známosti, uľahčujúci im akceptovanie 

všetkého, čo sa dozvedia, keď budú ich spomienky plne odhalené a všetko, čo bolo 

potláčané a zadržiavané, sa vynorí v ich vedomom uvedomení, odstrániac stav 

neinformovanosti o všetkých duchovných záležitostiach.“ 

„Poskytnutie Nového Zjavenia je nevyhnutným predpokladom Posledného Súdu a 

uvoľnenia spomienok, pretože zmierni šok, ktorí všetci zažijú, keď sa dozvedia 

pravdu o všetkých týchto záležitostiach.“ 

„7. Počas záverečnej fázy Posledného Súdu bude celé Stvorenie a Zóna 

Vymiestnenia uvedené do špeciálnej pozície zosúladenia a dostupnosti, aby 

informácie plynuli zo všetkých úrovní na všetky úrovne kvôli prevereniu, 

preskúmaniu a zhodnoteniu, ale najmä kvôli oddeleniu, odlíšeniu a odhaleniu 

lojálnosti, úmyslov, motivácií a skutočného rázu totožností všetkých. Počas tejto 

fázy bude odhalený a na svetlo vyjde skutočný charakter každého osobnej 

prirodzenosti, ,ja som‘, aby už nedochádzalo k žiadnym zmätkom ohľadne odpovede 

na otázku ,Kto som a prečo som tam, kde som?‘ a ,Aký je účel môjho osobného 

života‘ a podobne.“ 

„Posledný Súd sa nemôže uskutočniť, kým sa najskôr neurobí tento krok, lebo len z 

pozície poznania a stotožnenia sa so svojou skutočnou identitou a z pozície 

poznania svojho poslania a účelu svojho života môže byť každý spravodlivo 

súdený.“ 

„Preto počas tejto fázy Posledného Súdu musia byť všetky nanútenia negatívneho 

stavu, vedeckých a náboženských vierovyznaní alebo čohokoľvek, čo máte na vašej 

planéte v takej hojnosti, oddelené od pravého jadra každého — od jedinečnej 

osobnosti a individuality, hlboko pochovanej pod tými nanúteniami — a musia sa 

plne dostať na svetlo a do vedomia dotyčného. Len tie veci môžu zostať a byť 
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zohľadnené, s ktorými sa dotyčný zo svojej slobodnej vôle a voľby plne stotožnil, a 

tým činom z nich urobil trvalú, neoddeliteľnú súčasť svojho jedinečného bytia a 

existencie. Len tieto veci možno komukoľvek prisvojiť a len na základe tohto 

slobodného prisvojenia môže byť niekto súdený. Všetko ostatné, nanútené 

akýmikoľvek prostriedkami vôbec, sa musí vyradiť, odložiť a nebrať do úvahy. 

Dotyčnému to nepatrí.“ 

„Toto platí pre akékoľvek prisvojenie — či už pozitívne, alebo negatívne. Pokiaľ 

jedinec neprijme niečo zo svojej slobodnej vôle a voľby, ale preto, že si to vyžadujú 

nejaké očakávania, požiadavky, príkazy, zázraky, presviedčanie a nariadenia 

zvonka, nemôže mu to byť prisvojené, bez ohľadu na to, čo to je.“ 

„Proces Posledného Súdu dokáže dať to všetko na správne miesto a pozrieť sa na to 

z vhodnej, správnej perspektívy. Nič sa neposudzuje podľa vonkajších nanútení, ale 

podľa vnútorného stotožnenia sa z pozície jedincovej slobodnej vôle a voľby. 

Takže, napríklad, ak niekto uverí v pravé duchovné princípy tohto alebo 

akéhokoľvek iného Zjavenia pod vplyvom nejakej choroby, alebo svedectva 

zázrakov či znamení, alebo akýchkoľvek iných vonkajších udalostí, ktoré ho/ju 

nútia prijať tie princípy, taká viera je prázdnou predstavou, povrchne uchytenou v 

jeho/jej vonkajšej mysli bez akýchkoľvek skutočných koreňov v stave jeho/jej 

vnútrajška alebo vnútra.“ 

„Ak Nové Zjavenie alebo čokoľvek iné v tejto veci nie je prijaté na základe 

princípov slobodnej vôle a voľby, lebo je to pravda; a ak dotyčný neuzná pravdivosť 

toho a neprijme tú pravdu kvôli samotnej pravde, lebo miluje pravdu, nemôže sa to 

stať integrálnou súčasťou jeho života.“ 

„Proces Posledného Súdu vo svojom konečnom verdikte rozlišuje medzi týmito 

rôznymi pozíciami.“ 

„8. Proces Posledného Súdu sa riadi základmi duchovných princípov Stvorenia — z 

vnútra dovonka. Keď sa teda skúma niekoho pravá prirodzenosť, tento proces 

ohodnotí najprv stav jeho vnútra; potom nasleduje stav jeho stredu; a nakoniec stav 

jeho vonkajška.“ 

„Pri konečnom rozhodnutí sa veľmi presne určí, do akej miery bol život dotyčného 

vo vonkajšku riadený duchovnými princípmi z jeho/jej vnútra. Inými slovami, aká 

bola miera zhody medzi jeho vnútorným myslením a jeho vonkajším prejavom alebo 

verbálnou komunikáciou, ktoré používal; medzi jeho vnútornými pocitmi a ich 

vonkajším prejavom; medzi jeho vnútornou vôľou a vonkajším správaním; medzi 

jeho vnútornými úmyslami a vonkajšou formou ich prejavu, atď. Čím väčší rozpor, 

tým viac ovládal jeho/jej život negatívny stav a tým dlhší čas bude potrebný na 

konverziu do pozitívneho stavu a na absolvovanie procesu duchovnej, duševnej a 

fyzickej transformácie. Toto sa určuje procesom Posledného Súdu.“ 

„9. Najdôležitejším účelom Posledného Súdu je spasenie všetkých Pánom Ježišom 

Kristom z negatívneho stavu.“ 
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„V záverečnej fáze Posledného Súdu budú preskúmané a určené najdôležitejšie 

duchovné záležitosti života, od ktorých závisí život a pozícia jedinca.“ 

„Ako si pamätáte, duchovný osud každého je určený tým, aký je jeho/jej názor, 

predstava, chápanie, postoj, akceptovanie alebo čokoľvek, čo má, ohľadne pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„V procese Posledného Súdu budú tento vzťah a ponímanie Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista plne zjavené, odhalené a porovnané so skutočnou realitou tej 

prirodzenosti. V tomto bode bude dotyčnému poskytnutá príležitosť opraviť si 

všetky nesprávne ponímania, skreslenia a falzifikácie týkajúce sa tejto záležitosti.“ 

„Pamätajte si, že sa to urobí v stave neutrality. Dielo spásy sa nemôže ujať, kým 

jedinec nie je bez úplne všetkých nanútení z ktorejkoľvek strany a smeru. V stave 

tej neutrality Pán Ježiš Kristus osobne zjaví každému Svoju pravú Prirodzenosť, ako 

je opísaná v tejto knihe, a tým činom umožní každému porovnať a určiť zhodu 

jeho/jej vlastného systému viery so skutočnou realitou tej Prirodzenosti.“ 

„Toto je nevyhnutný a nanajvýš rozhodujúci krok. Posledný Súd nemožno dokončiť, 

dokonca ani vykonať, kým nie je každému daná príležitosť skúsenostne zistiť, kto 

Pán Ježiš Kristus v skutočnosti je.“ 

„V záverečnom dejstve nemožno v tomto ani v žiadnom inom ohľade urobiť 

rozumnú a platnú voľbu, ak nie sú poskytnuté skúsenostné fakty v tejto alebo 

akejkoľvek inej veci. Nie je možné zaujať správny postoj k niekomu, koho ste nikdy 

nevideli alebo koho ste osobne nezažili, ale dozvedeli ste sa o ňom/nej len vďaka 

fámam alebo domnienkam iných, ktorí sú v rovnakej šlamastike ako vy. Vzťah 

založený na fámach a domnienkach môže, ale aj nemusí byť správny. Ak veríte v 

Pána Ježiša Krista na základe fám a domnienok, a nie na základe osobnej 

skúsenosti, môžete skresľovať ponímanie Jeho/Jej Prirodzenosti. Len sa držíte 

náboženských dogiem, ktoré vám určujú, ako chápať Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista a aký máte mať s Ním/Ňou vzťah, tvrdiac, že nimi určovaný spôsob tohto 

vzťahu je jediný možný a správny.“ 

„Za podmienok aktívnej a dominantnej existencie negatívneho stavu, kým negatívny 

stav trvá, je táto situácia tolerovaná, aby sa ľudia nedopustili znesväcujúceho a 

rúhavého postoja k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keďže nikto s istotou nevie, kto je Pán 

Ježiš Kristus, nikto nemôže skutočne znesvätiť Jeho/Jej pravú Prirodzenosť.“ 

„Táto situácia je dovolená kvôli spáse všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom a 

akýmkoľvek systémom viery polapení v negatívnom stave.“ 

„Počas Posledného Súdu je jedinec uvedený do zvláštneho položenia, bez 

akýchkoľvek nanútení, a je mu poskytnuté osobné, súkromné a intímne zažitie toho, 

kto je skutočne Pán Ježiš Kristus. Podľa toho zážitku, v stave úplnej slobody 

(pokiaľ sa jedinec nachádza v negatívnom stave, nemôže byť slobodný), môže 

urobiť konečnú, najrozhodujúcejšiu voľbu prijať alebo neprijať túto Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. V tom časovom okamihu sú mu/jej ukázané všetky 

následky oboch volieb. Tak vie presne, čo si volí a čo očakávať v dôsledku takej 
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voľby. Pamätajte si, že v tejto fáze neexistuje žiadna neznalosť a od nikoho sa 

nežiada, aby si volil naslepo. Preto je jasné, čo si každý zvolí.“ 

„V tejto príležitosti tkvie akt večnej spásy, ponúknutý Pánom Ježišom Kristom. A o 

tomto je vlastne proces Posledného Súdu.“ 

„Dôležitosť prijatia pravej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista pri záverečnom 

rozhodovacom procese je obsiahnutá, medzi mnohým iným, vo vnútornom význame 

opisu Poslednej Večere Pána Ježiša Krista pred Jeho/Jej zradením a ukrižovaním, 

ktoré bolo zavŕšené Jeho/Jej víťazstvom nad negatívnym stavom v pozitívnom stave 

(viď nasledujúcu kapitolu).“ 

„Ako si pamätáte, prvým víťazstvom Pána Ježiša Krista nad negatívnym stavom 

bolo víťazstvo v pozitívnom stave — vypudenie pseudo-tvorcov z Nebies a ich 

uväznenie.“ 

„Druhé víťazstvo Pána Ježiša Krista nad negatívnym stavom bolo dokonané 

nedávno, keď bola v intermediárnom svete zrušená a vypudená z neho ľudská éra a 

jej negatívny stav.“ 

„K tretiemu a konečnému víťazstvu Pána Ježiša Krista dôjde vo vnútri samotného 

negatívneho stavu. To bude zakončené úplnou elimináciou a zrušením negatívneho 

stavu a záverečným dejstvom Posledného Súdu celého súčasného časového cyklu.“ 

„Toto záverečné dejstvo uzavrie celý proces Posledného Súdu tohto časového 

cyklu.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DEVIATA KAPITOLA 
 

Význam Poslednej Večere 
 

 

16. februára 1988 o 5.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Ak dôkladne preskúmate rozličné duchovné idey, ktoré sú základom väčšiny 

náboženských doktrín a dogiem, nedokážete nájsť ani jedinú ideu, áno, ani jedinú, 

ktorá by nebola skreslená, nepochopená, sfalšovaná, prekrútená, externalizovaná, 

ritualizovaná a vnímaná doslovne.“ 

„Táto vážna situácia je spôsobená povahou sveta, v ktorom žijete. Ako viete, je to 

svet, kde existuje negatívny stav v aktivovanej a dominantnej pozícii, bok po boku s 

pozitívnym stavom. Vlastne, prítomnosť pozitívneho stavu vo vašom svete je 

značne zanedbateľná a geometricky sa zmenšuje.“ 

„Od aktivácie negatívneho stavu nebol pozitívny stav na vašej planéte nikdy 

dominantný. Možno povedať, že pozitívny stav sa vnímal a cítil vo vašom svete ako 

na nepriateľskom území. Kvôli tejto povahe vášho sveta sa akékoľvek tam 

existujúce duchovné idey dokážu ujať len skresleným, prekrúteným, falošným, zle 

pochopeným, externalizovaným a doslovným spôsobom.“ 

„Ako si pamätáte z piatej a šiestej kapitoly, jedným z kľúčových bodov pseudo-

tvorcov počas ich genetickej tvorby teraz existujúcich ľudí bolo rozdeliť jednu 

myseľ, fungujúcu v troch aspektoch, na tri oddelené mysle, uzavrieť ich v schránke 

špeciálne vytvorenej z genetického a iného materiálu, oddeliť ich od ostatného tela a 

od telesného života a ponechať len nekonečne malé otvory na prúdenie životnej 

energie pre udržanie ľudského tela nažive. Pseudo-tvorcovia tam umiestnili 

špeciálne vycvičených strážcov a démonov, ktorí zachytávajú všetky duchovné idey, 

prichádzajúce z najvnútornejšej Duchovnej Mysle a z duchovného sveta, prekrúcajú 

ich, komolia ich a v tej forme im umožňujú prejsť do vonkajšej vedomej mysle.“ 

„Takže, kým sa nejaká duchovná idea dostane do vášho vedomého uvedomenia, 

prechádza cez početné pasce, absolvujúc vyššie uvedenú negatívnu transformáciu, a 

je vnímaná buď v jej skreslenej forme, alebo veľmi často v úplne opačnom zmysle, 

než v skutočnosti znamenala v jej počiatočnom bode. Taký je stav duchovného 

uvedomenia v celej Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte.“ 

„Snahou je tu neustále ritualizovať, externalizovať a vnímať doslovne všetko 

duchovné, pochádzajúce z najvnútornejšieho stavu duchovného sveta. Tento proces 

pripravuje každú duchovnú ideu o jej pravý význam. Takto sa negatívnemu stavu 

podarilo úplne skaziť všetky teraz existujúce náboženstvá na vašej planéte. Na 

tomto princípe fabrikuje negatívny stav každé nové náboženstvo, kult a duchovné 

hnutie.“ 
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„Vzhľadom na tento dôležitý fakt a realitu niet divu, že aj poňatie Poslednej Večere 

je nepochopené, skreslené, zritualizované, externalizované a vnímané doslovne, teda 

brané doslovne. Okolo jej vykonávania sa v niektorých kresťanských náboženstvách 

vytvoril zložitý ,mystický‘ rituál, o ktorom sa predpokladá, že pri ňom dochádza k 

akejsi tajomnej premene chleba na skutočné telo Krista, a vína na Jeho skutočnú 

krv. Do tohto okamihu nikto vôbec správne nechápal, čo vlastne Posledná Večera 

znamená a naznačuje. Jedinou výnimkou z tohto pravidla bolo pôvodné vysvetlenie 

tohto pojmu v Swedenborgových spisoch. Ale aj keď Swedenborg vysvetlil jeden z 

mnohých správnych aspektov skutočného významu Poslednej Večere, jeho 

nasledovníci ju ešte stále berú doslovne a vykonávajú samotný vonkajší rituál, 

snažiac sa napodobovať, čo robil Ježiš Kristus. Takým konaním anulujú akýkoľvek 

jej význam šírený Swedenborgom.“ 

„Ignoruje a zabúda sa tu na to, že Pán Ježiš Kristus počas Svojho života na vašej 

planéte celým Svojím správaním, aktivitami a vyhláseniami vyjadroval nejaký 

hlboký vnútorný duchovný význam, tlmočený rečou vonkajšieho typu. Ako viete, v 

negatívnom stave nebola a nie je k dispozícii žiadna iná reč. Tento fakt znamená, že 

nič, čo Pán Ježiš Kristus urobil alebo povedal, nemá žiadnu doslovnú, vonkajšiu 

konotáciu. Všetky Jeho/Jej skutky a slová boli použité ako dôležité symboly, 

obsahujúce veľmi hlboký duchovný význam, bez toho, aby mali samé osebe nejaký 

zmysel, slúžiac len ako schránky, ktoré sa po ich použití vyhodia.“ 

„Toto sa ľuďom veľmi ťažko prijíma. Nezabúdajte, že na vašej planéte máte 

zlozvyk, získaný počas mnohých miliónov rokov, brať všetko doslovne a externe. 

Zbaviť sa takého zlozvyku nie je ľahké. Pre vašu informáciu, jednou z najväčších 

ťažkostí, aké majú ľudia, najmä fundamentalisti, konzervatívni kresťania a takzvaní 

novozrodení kresťania po ich príchode do duchovného sveta po fyzickej smrti, je 

toto šokujúce uvedomenie: Že doslovný význam Svätej Biblie, ktorý si tak veľmi 

strážili a zdôrazňovali, nemá žiadny skutočný zmysel. A ešte viac sú šokovaní, keď 

sa dozvedia, že žiadny z Listov apoštolov neobsahuje žiadny vnútorný, duchovný 

význam. Toto bolo jednou z mnohých príčin Pavlovho pádu: Všetko chápal v 

extrémne doslovnom zmysle, najmä pokiaľ išlo o jeho vlastný národ (Židov a 

Izrael).“ 

„A predsa, príbeh Poslednej Večere obsahuje čosi duchovne veľmi dôležité. Bude 

vám povedané niečo, čo vám všetkým unikalo, odkedy sa tá udalosť udiala.“ 

„Nie je náhoda, že túto udalosť spomínajú všetky štyri Evanjeliá, hoci Jánovo 

Evanjelium ju dáva do úplne inej perspektívy. Tento príbeh je zaznamenaný v 

Matúšovi, 26:26-30; v Markovi, 14:22-26; v Lukášovi, 22:14-20 a v Jánovi, 13:1-

35.“ 

„Obsahom tejto udalosti je to, že Ježiš Kristus, vediac, že bude zradený a vydaný do 

rúk pohanov, aby bol ukrižovaný, oslávil poslednú Paschu so Svojimi učeníkmi. 

Počas tejto oslavy vzal chlieb, vzdal vďaku a rozlomil ho a podal Svojim učeníkom 

hovoriac, že ten chlieb je Jeho telo, ktoré sa vydáva za nich, a že by to mali robiť na 

Jeho pamiatku. Potom vzal kalich s vínom a ponúkol im ho, hovoriac pritom, že ten 
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kalich je Novou Zmluvou v Jeho krvi, preliatou za mnohých pre odpustenie ich 

hriechov. A že nebude môcť piť z plodu viniča, kým nepríde kráľovstvo Božie. 

Tento príbeh je v jeho úplnom doslovnom význame zopakovaný v Prvom liste Pavla 

Korinťanom, kapitola 11, verše 23 – 26.“ 

„Teda, chápuc všetko, čo vtedy Pán Ježiš Kristus povedal, doslovne, všetky 

kresťanské cirkvi zaviedli posvätný rituál Poslednej Večere, urobiac z neho jednu z 

najsvätejších dogiem ich učení. Svätým sa stal samotný rituál, a nie to, čo skutočne 

symbolizuje. Vlastne, nikto sa vôbec nezaujíma o symboliku jej zobrazovania.“ 

„Vezmime si príbeh Poslednej Večere, ako ho zaznamenalo Evanjelium podľa 

Lukáša, kapitola 22:14-20:“ 

„Verš 14: ,A keď prišla tá hodina, sadol si a dvanásť apoštolov s Ním.‘ “ 

„ ,A keď prišla tá hodina‘ znamená dokončenie jednej fázy poslania Pána Ježiša 

Krista.“ 

„ ,Sadol si‘ znamená uznanie, že táto fáza poslania bola splnená.“ 

„ ,A dvanásť apoštolov s Ním‘ znamená, že všetky aspekty právd a dobier, ako aj 

ziel a lží boli patrične zorganizované a zoradené pre nasledovný, najrozhodujúcejší 

boj s negatívnym stavom.“ 

„Verš 15: ,Vtedy im povedal: „S vrúcnou túžbou Som si želal jesť 

tohto Baránka s vami, než budem trpieť;“ ‘ “ 

„ ,Vtedy im povedal‘ znamená potrebu podeliť sa. Božská Láska a Múdrosť Pána 

Ježiša Krista si nič neželá viac, než podeliť sa o všetko, čo má a čo zažíva, s každým 

v Stvorení.“ 

„ ,S vrúcnou túžbou Som si želal jesť tohto Baránka s vami, než budem trpieť‘ 

znamená, že je potrebné podeliť sa o nesmierne dôležitú duchovnú záležitosť 

ohľadne pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, symbolizovanej Baránkom, pred 

Jeho/Jej vstupom do Pekiel.“ 

„Verš 16: ,lebo hovorím vám, už z neho nebudem jesť, kým sa to 

nenaplní v Božom kráľovstve.‘ “ 

„Jesť Baránka znamená prijať pravdu o svojej prirodzenosti. Keďže pravda vždy 

pochádza z Najvyššieho, svoju prirodzenosť nemožno správne pochopiť alebo 

nadobudnúť bez uznania, že Najvyšší je pravým zdrojom jedincovej identity, 

pretože On/Ona je pravým zdrojom jeho/jej života.“ 

„V tomto ohľade je to však Ježiš Kristus, kto to hovorí. To má oveľa hlbší význam. 

Tým, že to hovorí, Ježiš Kristus prijíma fakt Svojej pravej Božskej Prirodzenosti, 

ktorá sa stala telom, a prijíma fakt, že toto telo — ľudské telo — musí byť zlúčené s 

Prirodzenosťou Najvyššieho, aby sa Najvyšší stal celkom Pána Ježiša Krista. Toto 

je dôvod, prečo Ježiš Kristus hovorí: ,už z neho nebudem jesť, kým sa to nenaplní v 

Božom kráľovstve‘, čo znamená, že fúzia toho tela, učineného božským, sa nemôže 

uskutočniť nikde inde než v Najvyššom, cez Jeho/Jej Absolútnu Vonkajšiu Myseľ 
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(kráľovstvo Božie). Tento proces je dokončený v duchovnom svete a úplná pravda o 

tejto revolučnej veci bude zjavená neskôr (,kým nepríde Božie kráľovstvo‘).“ 

„Verš 17: ,Potom vzal kalich, vzdal vďaky a povedal: „Vezmite a 

rozdeľte si medzi sebou;“ ‘ “ 

„Verš 18: ,lebo hovorím vám, nebudem už piť z plodu viniča, kým 

nepríde Božie kráľovstvo.‘ “ 

„ ,Potom vzal kalich‘ znamená uznanie Jeho vonkajšej fyzickej formy, ktorá bola 

vytvorená z prvkov Jozefa a Márie, ktoré však boli teraz v procese záverečného 

dejstva zbožštenia, označeného slovom ,vzal‘. To znamená, že To Božské z prvkov, 

ktoré pochádzali z Najvyššieho, Si prisvojilo zbožštenú vonkajšiu formu, pôvodne 

vytvorenú z prvkov Zóny Vymiestnenia.“ 

„ ,Vzdal vďaky‘ znamená plné uznanie, že toto je skutočný fakt. ,A povedal‘ 

znamená podelenie sa o túto pravdu. ,Vezmite a rozdeľte si medzi sebou‘ značí 

nutnosť prijať fakt o Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a o spôsobe, akým s 

Ním/Ňou každý nadväzuje vzťah v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti.“ 

„ ,Rozdeliť si medzi sebou‘ znamená urobiť to z každého slobodnej vôle, skrz 

proces vzájomného zdieľania jedinečného individuálneho zážitku v súvislosti s 

pravou Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Také zdieľanie pozdvihuje a 

obohacuje vnímanie zážitku, ktorý jedinec má v súvislosti s týmto faktom.“ 

„ ,Lebo hovorím vám‘ zdôrazňuje pravdu tejto veci. ,Nebudem už piť z plodu 

viniča‘ znamená, že vo vonkajšom stupni Zóny Vymiestnenia nemožno docieliť nič 

z pozície toho stupňa, tu predstavovaného plodom viniča, lebo neobsahuje žiadnu 

duchovnú pravdu (víno). ,Kým nepríde Božie kráľovstvo‘ znamená, že to možno 

dosiahnuť len z pozície duchovnej pravdy, ktorá v sebe priamo zažila všetky dopady 

všetkých lží negatívneho stavu. Len z tej pozície možno všetky tieto lži anulovať.“ 

„Verš 19: ,A vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlámal ho a dal im ho 

hovoriac: „Toto je Moje telo, ktoré sa dáva za vás; toto čiňte na Moju 

pamiatku.“ ‘ “ 

„ ,A vzal chlieb‘ znamená prijatie faktu, že život v Jeho fyzickom tele bol čisto 

Božského pôvodu, z Božského Dobra. ,Vzdal vďaky a rozlámal ho‘ znamená 

uznanie, že tento fakt je skutočnou realitou, ktorá je neustále znesväcovaná 

negatívnym stavom. ,A dal im ho hovoriac‘ znamená zjavenie a zdieľanie tejto 

pravdy z dobra Jeho/Jej srdca alebo Božského.“ 

„ ,Toto je Moje telo, ktoré sa dáva za vás‘ znamená potvrdenie prítomnosti 

Božského vo forme vytvorenej z prvkov Zóny Vymiestnenia, ako podmienky spásy 

všetkých uväznených v negatívnom stave. ,Toto čiňte na Moju pamiatku‘ znamená 

potrebu neustáleho uvedomovania si, že Božie bolo učinené Ľudským a že Ľudské 

bolo učinené Božím, pretože od takého uvedomenia závisí oslobodenie každého z 

otroctva negatívneho stavu ziel a lží.“ 
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„Verš 20: ,Podobne vzal aj kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: „Tento 

kalich je nová zmluva v Mojej krvi, ktorá sa prelieva za vás.“ ‘ “ 

„ ,Podobne vzal aj kalich, keď bolo po večeri, hovoriac‘ — opäť je daný dôraz na 

dôležitosť uznania vonkajšej fyzickej formy — tela — a zdieľanie faktu tej 

dôležitosti.“ 

„ ,Tento kalich je nová zmluva v Mojej krvi‘ znamená, že táto vonkajšia fyzická 

forma-telo, učinená Božou, bude spojená a zlúčená s celkovou Úplnou 

Prirodzenosťou Najvyššieho a skutočnosťou sa stane Nová Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista, ktorá do toho momentu nikdy nebola a neexistovala. Jej Absolútna 

Duševnosť/Mentalita — alebo uznanie, že v tom tele/krvi bola prítomná Duševnosť/ 

Mentalita Najvyššieho — bola preliata za negatívny stav alebo vystavená jeho 

vplyvu.“ 

„ ,Ktorá sa prelieva za vás‘, alebo v Matúšovi 26:28, ,ktorá sa prelieva za mnohých 

na odpustenie hriechov‘ znamená to vystavenie tej Duševnosti vplyvu negatívneho 

stavu; alebo vlastne uvedomenie si, že Najvyšší Sa z pozície Svojej čistej Lásky a 

Dobroty pokoril, aby vstúpil do Zóny Vymiestnenia; získal odtiaľ fyzické telo-

mäso; umiestnil doň Svoju dušu — duševnosť a zahájil boj so všetkými silami 

negatívneho stavu, ktoré sa snažili poprieť Jeho/Jej Božskú prítomnosť neustálymi 

útokmi na Jeho/Jej fyzické telo — najzraniteľnejšiu časť Jeho/Jej prítomnosti v 

negatívnom stave, zároveň ale jedinú časť, cez ktorú mohla Božská Prítomnosť 

vykonať dielo Spásy.“ 

„Len vďaka tomuto dielu bol nastolený trvalý stav, pomocou a prostredníctvom 

ktorého môže byť každý v negatívnom stave, kto uzná tento fakt, vyslobodený z 

negatívneho stavu a môžu byť odstránené jeho/jej hriechy-problémy.“ 

„Je nutné zdôrazniť a pochopiť niekoľko ústredných slov tohto príbehu. Sú to: ,Plod 

viniča a víno‘, ,kalich‘, ,krv‘, ,chlieb‘ a ,telo‘. Všetky tieto slová majú viacúrovňový 

duchovný zmysel a význam. Nimi je opísaný proces zbožštenia a kríženia ľudského 

tela-mäsa Ježiša Krista. Pretože tento proces bol najdôležitejšou udalosťou, akú 

kedy zažilo celé Stvorenie a Zóna Vymiestnenia od ich založenia, Posledná Večera 

hrá takú dôležitú rolu vo všetkých kresťanských náboženských rituáloch.“ 

„ ,Víno‘ a ,krv‘ vo všetkých aspektoch ich významu znamenajú Božskú Pravdu 

(jeden z jej prvkov), ktorá bola vzatá z Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho, 

zvanej Kristus. Nakoľko však muselo dôjsť k oddeleniu toho prvku od celkovej 

Absolútnej Mysle Najvyššieho, je tu zavedený princíp viniča. ,Vinič‘ v tejto 

konotácii znamená vonkajší stav a realitu bytia a existencie prírodného stupňa, kde 

bol zahájený a uvedený do aktívneho a dominantného režimu negatívny stav. Takže, 

,vinič‘ tu označuje aj celú Zónu Vymiestnenia, ktorú tvoria zlá a lži negatívneho 

stavu.“ 

„ ,Plod toho viniča alebo víno‘ znamená všetky výsledky a dôsledky násilia, ktorého 

sa negatívny stav dopustil na Dobre a Pravde pozitívneho stavu, ktoré Ježiš Kristus 

musel včleniť do Svojej krvi. ,Krv‘ tu má dva paralelné významy: Božskú Pravdu, 
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stretávajúcu sa v boji so všetkými lžami negatívneho stavu a odstraňujúcu ich z tej 

časti Jeho fyzického tela-mäsa, ktorá bola vytvorená z Jozefovho prvku. ,Krv‘ ale 

znamená aj dušu alebo duševnosť. Tu je opísané postupné vypudzovanie tej 

duševnosti z génov Márie a Jozefa a postupná infúzia Božskej Duševnosti z 

Najvyššieho do toho tela-mäsa.“ 

„,Piť z plodu viniča‘ znamená plné zažitie krutej a ohavnej duševnosti negatívneho 

stavu a jej následné nahradenie Božskou Duševnosťou, ktorá mala obývať to telo, 

učiniac ho božím. Len čo je to telo učinené božím, môže sa ujať v plnosti 

pozitívneho stavu — v Božom kráľovstve. K tomuto ujatiu sa nemôže dôjsť, kým 

nie je tento proces dokončený úplným zlúčením všetkých čiastočiek fyzického tela-

mäsa s celkom Prirodzenosti Najvyššieho, alebo kým sa Najvyšší nestane plnosťou 

Pána Ježiša Krista.“ 

„ ,Kalich‘, ktorý obsahuje plod viniča, znamená toto ľudské telo-mäso, ako 

najexternejšiu schránku Božskej Duševnosti. Samotná Božská Duševnosť pochádza 

z Absolútnej Vnútornej Mysle alebo Absolútnej Duše Najvyššieho, ktorá sa volá 

Ježiš. Tu je tajomstvo zjednotenia princípu ,Ježiš‘ a princípu ,Kristus‘.“ 

„Ako si pamätáte, jedným z hlavných krokov, ktorý museli urobiť aktivátori 

negatívneho stavu, bolo izolovať, oddeliť a narušiť jednotu, jedinosť a harmóniu 

všetkých duchovných princípov. Najdôležitejším a najúčinnejším krokom v tomto 

negatívnom procese je oddelenie Pravdy od jej Dobra a Dobra od jeho Pravdy. Toto 

je večné duchovné manželstvo. Pravda nemá bez svojho dobra sama osebe žiadny 

život a význam. Je ako prázdna slama (použijúc vaše obrazné vyjadrenie). Dobro 

bez Pravdy však nemá žiadne prostriedky na svoju manifestáciu. V ich oddelenom 

stave teda nemajú žiadnu moc. Taký výsledok umožňuje uskutočnenie sa 

negatívneho stavu a jeho získanie moci. Čo pozitívny stav oslabuje, to negatívny 

stav posilňuje.“ 

„V tomto ohľade oddelenie ,Ježiša‘ od ,Krista‘ znamená porušenie a popretie 

všetkých základných duchovných princípov. To porušenie ale musel Najvyšší 

najprv vziať na vedomie a zažiť, kým mohlo dôjsť k opätovnému zjednoteniu týchto 

princípov.“ 

„Pamätajte si, prosím, že inkarnácia Ježiša Krista bola inkarnáciou do negatívneho 

stavu, do stavu nejednoty, separácie a izolácie. Toto je samotná jeho podstata. Ježiš 

Kristus sa nemohol objaviť v negatívnom stave v Jeho/Jej pôvodnom, zjednotenom 

stave. To by minulo svoj cieľ. Objavenie sa v zjednotenom stave by znamenalo 

okamžité zničenie negatívneho stavu. Negatívny stav nemôže vydržať taký 

zjednotený stav ani na zlomok sekundy. A pretože ten zjednotený stav by mal v 

Ježišovi Kristovi Absolútnu kvalitu, pre negatívny stav by to bola absolútna 

pohroma. Toto by nebol akt spásy, ale záhuby. Keby to bolo tak, negatívny stav by 

mal pravdu v tom, že vykresľuje Boha ako kruté, vražedné a krvilačné monštrum.“ 

„Z tohto dôvodu musel Ježiš Kristus vstúpiť do negatívneho stavu podľa zásad a 

pravidiel existujúcich v negatívnom stave — v stave separácie.“ 
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„Najprv bol teda oddelený princíp ,Krista‘ a zlúčený a skrížený s prvkami Jozefa 

(lžami negatívneho stavu) a s prvkami Márie (zlami negatívneho stavu). Z tej 

pozície, z pozície ,Krista‘, sa začal proces postupnej eliminácie lží a falošnej 

duševnosti, nahradiac ich pravdou Krista.“ 

„Zároveň bol postupne zavádzaný princíp ,Ježiša‘ — dobro — zatiaľ čo prebiehala 

eliminácia ziel a zlej duševnosti, čo bolo zavŕšené úplným nahradením tej zlej 

duševnosti Božskou Duševnosťou — Ježišom. Len čo bolo dokončené úplné 

vypudenie ziel a lží, prebehlo opätovné zjednotenie Ježiša a Krista. Teraz sa Ježiš 

stal Ježišom Kristom — zjednotením dobra a pravdy, čo pripravuje cestu pre vstup 

Ducha Najvyššieho do tohto zjednoteného Ježiša Krista.“ 

„Duch Najvyššieho — Absolútna Najvnútornejšia Duchovná Myseľ — nemôže 

vstúpiť do zlúčeného kríženca — Ježiša Krista — kým nie sú všetky zlá a lži z toho 

tela vypudené a kým nedôjde k opätovnému zjednoteniu všetkých oddelených a 

izolovaných duchovných princípov. Predčasný vstup Ducha Najvyššieho do Ježiša 

Krista by znamenal koniec negatívneho stavu, pretože nič z negatívneho stavu 

nemôže vydržať čistotu Absolútnej Pozitívnosti toho Ducha a nič z negatívneho 

stavu nemôže nikdy vstúpiť do toho Ducha.“ 

„Slovo ,chlieb‘ súvzťaží s Absolútnym Duchom alebo s Absolútnou 

Najvnútornejšou Duchovnou Mysľou Najvyššieho.“ 

„Všimnite si, prosím, poradie, v akom je učeníkom daný kalich a chlieb. Tým 

poradím Ježiš Kristus zdôraznil správny duchovný postup. Najprv je daný chlieb, 

následne kalich. To znamená, že všetko musíte odvodzovať od najvnútornejšieho 

k najexternejšiemu, a nie v opačnom smere, ako je to v negatívnom stave. Negatívny 

stav je v skutočnosti postavený na tejto obrátenej pozícii — zvonka do vnútra.“ 

„Počiatočným bodom úplne všetkého musí byť duch alebo duchovné princípy. 

Úplne všetko je odvodzované z týchto princípov. Čokoľvek, čo existuje, existuje 

vďaka svojim duchovným princípom, ktoré neustále vyžarujú z Pána Ježiša Krista. 

Slovo ,chlieb‘ znamená tento fakt, lebo dáva telu potravu, udržujúc to telo nažive a 

žijúcim. ,Chlieb‘ zahŕňa a znamená všetky dobrá, ktoré telo potrebuje pre svoje 

prežitie. To, čo dáva tomu telu život, je jeho duch (,chlieb‘). Vziať a jesť ten chlieb 

znamená uznať tento najdôležitejší, najpodstatnejší a najrozhodujúcejší fakt. Od 

jeho prijatia (jedenie chleba) závisí jedincov život. Od prijatia faktu, že tento 

Božský Duch bol prítomný vo fyzickom tele Ježiša Krista, ktoré obsahovalo aj 

Jeho/Jej Božskú Duševnosť (pitie krvi), závisí spasenie každého z negatívneho 

stavu. Neexistuje žiadna iná cesta z negatívneho stavu.“ 

„Spomínate si, čo Ježiš Kristus povedal ľuďom, čo je zaznamenané v Evanjeliu 

podľa Jána, kapitola 6, verše 53 – 56? Citujem:“ 

„ ,Ježiš im teda povedal: „Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť 

telo Syna Človeka a piť Jeho krv, nebudete mať v sebe života. Kto sa 

živí Mojím telom a pije Moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 

v posledný deň. Lebo Moje telo je skutočný pokrm a Moja krv je 
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skutočný nápoj. Kto sa živí Mojím telom a pije Moju krv, zostáva vo 

Mne a Ja v ňom.“ ‘ “ 

„Presne toto znamená tu citované vyhlásenie. A presne toto je skutočný duchovný 

význam Poslednej Večere.“ 

„V kontexte Poslednej Večere stotožňuje Ježiš Kristus slovo ,chlieb‘ so slovami 

,Moje telo‘. Dôraz sa tu kladie na prijatie faktu, že fyzické telo-mäso sa stane 

neoddeliteľnou zložkou celku Prirodzenosti Najvyššieho, ktorá sa stane plnosťou 

Pána Ježiša Krista. ,Pán‘ je chýbajúci článok. V čase fúzie bol Ježiš Kristus fakticky 

,Kristom‘. Po vypudení duševnosti, zdedenej po Jozefovi a Márii, Sa stal Ježišom 

Kristom. Po dokončení zlučovania toho tela s Najvyšším Sa však stal Pánom 

Ježišom Kristom.“ 

„Prijať tento fakt znamená živiť sa Jeho/Jej telom — pravým chlebom, a piť 

Jeho/Jej krv — pravý nápoj. Len vďaka tomuto prijatiu možno mať večný život v 

pozitívnom stave, úplne bez negatívneho stavu. Prijať toto je dobré (pokrm), lebo 

je to skutočná pravda (nápoj). Všetko, čo je dobré, je pravdivé. Všetko, čo je 

pravdivé, je dobré. Toto je skutočné, pravé zjednotenie všetkých duchovných 

princípov, ktoré tvoria život pozitívneho stavu.“ 

„Významom Poslednej Večere je neustála pripomienka, že do Božieho kráľovstva 

nevedie žiadna iná cesta než plné prijatie tejto Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista (ako to zjavuje táto kniha).“ 

„Je tu pár dodatočných bodov o Poslednej Večeri, ktoré stoja za zmienku:“ 

„1. Predvídajúc zradu kresťanstva, Pán Ježiš Kristus zaviedol Poslednú Večeru ako 

memento toho, aký bol pravý význam Prvého Príchodu Ježiša Krista. Predvídal, že 

kresťanské náboženstvá, ako aj všetky ostatné, budú vo vonkajšku duchovnosti, ale 

nie v jej vnútrajšku. Kvôli tomuto faktu bolo nutné vymyslieť vonkajšie prostriedky, 

pomocou ktorých by im bolo možné sprostredkovať isté uvedomenie si týchto 

dôležitých duchovných činiteľov. Toto je jeden z dôvodov, prečo Pavol 

rekapituloval vonkajší proces Poslednej Večere, ako ho vykonal Pán Ježiš Kristus, a 

zaviedol ho vo všetkých cirkvách (Korinťanom I, 11:23-26). Pavlovou rolou bolo 

uskutočniť toto stvárnenie v maximálnej miere.“ 

„Vďaka sprostredkovaniu týchto faktov pomocou takých vonkajších prostriedkov, aj 

keď veľmi ťažko zrozumiteľných, mohol byť na vašej planéte a vo zvyšku Zóny 

Vymiestnenia zachovaný nejaký pravý duchovný život. Toto sú pravé pozostatky 

duchovnej reality, ktoré budú neskôr slúžiť na spásu každého z negatívneho stavu a 

na trvalé odstránenie negatívneho stavu. Toto je tá duchovná realita, od ktorej závisí 

výsledok verdiktu Posledného Súdu, opísaného v predošlej kapitole a založeného na 

každého duchovnosti a jej kvalite.“ 

„Toto je dôvod, prečo sú záležitosti obsiahnuté v symbolike Poslednej Večere tak 

veľmi zdôrazňované. To vám ale tiež ukazuje, ako veľmi je pomýlená väčšina 

kresťanov, ako aj všetkých ostatných, pri ponímaní Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, 
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keď oddelili Ježiša od Krista a Krista od Ježiša, a Pána Ježiša Krista od Boha, a 

Boha od Pána Ježiša Krista, a Ducha Svätého od nich všetkých. Duch Svätý bol v 

tejto konkrétnej konotácii Duchom Najvyššieho alebo tým prvkom z Absolútnej 

Najvnútornejšej Duchovnej Mysle, ktorý bol zlúčený s ostatnými prvkami, 

použitými v procese kríženia Ježiša Krista, a neskôr Najvyššieho, keď sa Najvyšší 

stal Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Nuž, symbolika Poslednej Večere zdôrazňuje túto jednotu a bude slúžiť ako 

svedectvo proti všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na jej vonkajších rituáloch, ale vo 

svojom srdci odmietajú prijať ňou reprezentované fakty, opísané v tejto kapitole.“ 

„2. Jedným z dôležitých aspektov obsahu a významu Poslednej Večere je potvrdenie 

a zdôraznenie dôležitého duchovného princípu zdieľania. Toto je vyjadrené slovami 

,rozdeľte si medzi sebou‘ a pitím z toho istého kalicha.“ 

„Tento princíp znamená, že každá sentientná entita a človek sú jedineční a majú 

jedinečné a neopakovateľné vnímanie Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, podľa 

špecifickej pozície každého jedinca, ktorú zaujíma medzi ostatnými. To vnímanie sa 

líši od jedinca k jedincovi, na základe jedinečnej štruktúry ich osobností a ich 

prirodzeností. Neexistujú dvaja rovnakí jedinci. Preto z pozície tejto nerovnakosti 

má každý jedinec tendenciu vnímať, chápať a prijímať Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista trochu inak. Toto svedčí o rozhodujúcom fakte, že nikto nemôže vnímať a 

chápať Prirodzenosť Pána Ježiša Krista v absolútnom zmysle. Akt vnímania a 

chápania je relatívny, zodpovedajúci špecifickej prirodzenosti každého jedinca.“ 

„Kvôli umožneniu väčšieho a rozmanitejšieho vnímania a chápania pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista bol zavedený duchovný princíp zdieľania. Každý 

má zdieľať svoje vnímanie a chápanie tejto Prirodzenosti, ako aj to, ako s Ňou 

nadväzuje vzťah, so všetkými ostatnými.“ 

„Všimnite si ale, prosím, že učeníci si mali rozdeliť ten istý kus chleba a piť z toho 

istého kalicha. Tento dôležitý fakt naznačuje, že je to absolútne ten istý Pán Ježiš 

Kristus, o ktorého sa delia, a nie niekto iný; a že vnímanie chápania a nadväzovanie 

vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi jedného jedinca je rovnako platné a dôležité ako 

kohokoľvek iného, a že je to absolútne ten istý Pán Ježiš Kristus, s kým nadväzujú 

vzťah. V dôsledku predvídania vzniku mnohých náboženských siekt okolo učení o 

prirodzenosti Pána Ježiša Krista, tvrdiacich, že sú jediné správne, bolo treba zaviesť 

určitú symboliku zjednocujúceho princípu. Posledná Večera slúži do určitej miery 

tomuto účelu. Opäť, toto je pripomienkou, že je len jeden Boh a že tým Bohom je 

Pán Ježiš Kristus, ktorý je vnímaný nekonečne rozmanitými spôsobmi a štýlmi, 

napriek tomu je to však presne ten istý Pán Ježiš Kristus.“ 

„3. Ďalším dôležitým aspektom významu Poslednej Večere je naznačenie základu, 

na akom sa nadväzuje vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Nestačí intelektuálne uznať 

Pána Ježiša Krista, ako je opísaný v tejto knihe. To nezaisťuje žiadnu reciprocitu, a 

preto to nemá žiadne hmatateľné ani iné dôsledky. Ten vzťah musí byť postavený na 

veľmi osobnom, veľmi súkromnom a veľmi intímnom postoji.“ 
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„Princípom tu je, že aby jedinec nadviazal s Pánom Ježišom Kristom akýkoľvek 

zmysluplný a dôležitý vzťah, musí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a svojou 

vlastnou slobodnou voľbou pozvať Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Intelektuálny 

vzťah je vzťahom zvonka, v stave separácie. Jedinec je oddelený od Pána Ježiša 

Krista. Ak je to tak, je v negatívnom stave. Byť oddelený od Pána Ježiša Krista 

znamená byť v negatívnom stave.“ 

„Význam tohto tvrdenia je nesmierny. Nikdy sa nemôžete dostať z negatívneho 

stavu alebo byť spasení z jeho zovretia, ak nepozvete Pána Ježiša Krista, aby vstúpil 

do vás, aby bol vašou integrálnou súčasťou a aby bol s vami jedným. Toto 

znamenajú slová ,jedenie Jeho tela‘ a ,pitie Jeho krvi‘. Toto je osobné, súkromné a 

intímne prijímanie. Je to recipročný vzťah, pretože Pán Ježiš Kristus sa stal 

integrálnou súčasťou vás a vy ste sa stali integrálnou súčasťou Pána Ježiša Krista. 

Toto znamenajú slová ,kto sa živí Mojím telom a pije Moju krv, zostáva vo Mne a 

Ja v ňom‘ (Ján 6:56).“ 

„Prijať pravú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ako je opísaná v tejto knihe, a 

pozvať Ho/Ju, aby vstúpil do vás a stal sa vašou neoddeliteľnou súčasťou a bol 

vládcom vášho života, znamená vzájomné zdieľanie. Pán Ježiš Kristus zdieľa 

Seba s vami a vy zdieľate seba s Pánom Ježišom Kristom, a následne zdieľate túto 

jedinečnú skúsenosť s každým iným, kto je ochotný zdieľať a deliť sa. Takým 

konaním sa zúčastňujete Večere Pána Ježiša Krista. A o tomto je vlastne Posledná 

Večera Pána Ježiša Krista.“ 

„4. Len čo je toto uznané a takéto zdieľanie zavedené, neexistuje žiadna potreba 

zúčastňovať sa vonkajšieho rituálneho procesu Poslednej Večere, ako ho praktizujú 

všetky kresťanské cirkvi.“ 

„Pôvodným účelom založenia akejkoľvek cirkvi bolo pomôcť ľuďom v procese ich 

vzájomného zdieľania. Boli vyvinuté isté kroky na pomoc ľuďom sústrediť sa na 

blížiace sa záležitosti a ako sa dostať do styku s Pánom Ježišom Kristom v sebe, aby 

Ho/Ju mohli pozvať, aby vstúpil do všetkých aspektov ich ducha, duše a tela, a aby 

opätovali Jeho/Jej pozvanie stať sa s Ním/Ňou jedným, vstúpením do Neho/Nej (Ja 

vo vás a vy vo Mne). Jedine túto rolu by mala mať každá cirkev. Pod vplyvom 

negatívneho stavu sa však všetky tieto kroky a postupy stali len vonkajšími rituálmi, 

bez akéhokoľvek hlbšieho významu. Samé osebe boli uznané alebo vyhlásené za 

sväté a ich vonkajšie vykonávanie alebo účasť na nich bola a je považovaná za 

dostatočnú pre vedenie skutočného duchovného života.“ 

„Obrad Poslednej Večere neunikol tomuto osudu. Stal sa ešte viac ritualizovaným a 

externalizovaným než čokoľvek iné. Úplne stratil svoj skutočný význam. Za teraz 

existujúcej situácie sa zmenil na bezvýznamnú procedúru, ktorej chýba akákoľvek 

skutočná duchovná konotácia. Vzhľadom na dostupnosť tohto Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista sa týmto Posledná Večera v tradičnom kresťanskom význame 

ruší. Už viac nie je platná. Súčasnou formou Poslednej Večere, ktorá sa zavádza 

odteraz, je každodenné vchádzanie do vnútra a dôverný styk s Pánom Ježišom 

Kristom na osobnej, súkromnej a intímnej báze, potvrdzujúc fakt, že Pán Ježiš 
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Kristus je vo vás a vy ste v Pánovi Ježišovi Kristovi. Potvrdzovaním toho máte pod 

kontrolou svoj život, schopní vypudiť všetky nanútenia negatívneho stavu, neustále 

na vás dorážajúce pokiaľ ste vo fyzickom tele.“ 

„Majte však na pamäti, že v záujme tejto každodennej komunikácie alebo 

dôverného styku s Pánom Ježišom Kristom, participujúc na Jeho/Jej Poslednej 

Večeri, je nutné prijať Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ako je zjavená v tejto 

knihe. Ak tak neurobíte, dostanete sa do kontaktu s falošnými ,kristami‘ a falošným 

,Ježišom Kristom‘ a s celou kopou falošných prorokov, ktorí sa vám zjavia ako 

anjeli svetla. Toto je dôležité varovanie. Veľa ľudí bude mať značné ťažkosti 

s prijatím tohto faktu. Toto je však Nové Zjavenie a Pán Ježiš Kristus činí všetko 

novým a iným. Staré zvyklosti sú neodvratne preč.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DESIATA KAPITOLA 
 

Aktualizácia, upravenie a predefinovanie 
Duchovných zákonov 

 

 

18. februára 1988 o 4.40 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„V tejto knihe bolo zjavené, že v celom Stvorení prebiehajú revolučné zmeny. Tieto 

zmeny boli podnietené hlbokými zmenami, ktoré nastali v ponímaní Prirodzenosti 

Najvyššieho, ktorý sa stal celkom Pána Ježiša Krista.“ 

„Bolo povedané, že Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista si vyžaduje nový prístup 

v tom, ako s Ním/Ňou sentientné entity nadväzujú vzťah.“ 

„Dôležitými duchovnými princípmi, formulovanými predtým, je to, že vždy, keď 

určitý krok, éra, epocha alebo čokoľvek, čo máte, splní svoj účel, nasleduje po tom 

ďalší krok. Všetky princípy, stavy a podmienky predošlého kroku sú starostlivo 

zhodnotené a posúdené, aby sa určilo, do akej miery, a či vôbec, môžu byť 

prenesené do ďalšieho kroku.“ 

„Ako viete, duchovná kvalita následného kroku sa značne líši od predošlého kroku a 

mnoho vecí, ak nie väčšina, je do ďalšieho kroku neprenosných.“ 

„Toto je duchovný zákon platný pre všetky časy a pre všetky kroky.“ 

„Dobrý príklad takých úprav a zmien možno vidieť v Mojžišovom zákone, ktorý bol 

daný deťom Izraela. V čase Prvého Príchodu Ježiša Krista väčšia časť toho zákona 

vyčerpala svoju užitočnosť a splnila svoj účel. Pokiaľ akýkoľvek zákon nevyčerpá 

svoju užitočnosť a nesplní svoj účel, nemôže byť upravený alebo zrušený, alebo 

zmenený. Toto znamenajú slová, zaznamenané v Matúšovi 5:18:“ 

„ ,Lebo isto vám hovorím, že kým sa nepominie nebo a zem, nepominie 

sa ani jediné písmenko alebo jediná bodka zo zákona, kým sa všetko 

nesplní.‘ “ 

„Niektorí ľudia nesprávne predpokladali, že všetky duchovné zákony majú trvalý, 

nezmeniteľný charakter. Vyššie citované vyhlásenie však naznačuje len to, že 

zákony nemôžu byť zrušené, kým sa v nich všetko nenaplní.“ 

„Prvý Príchod Pána Ježiša Krista bol splnením toho konkrétneho zákona. Preto nie 

je náhoda, že po vyššie uvedenom vyhlásení Ježiš Kristus rovno pokračoval a buď 

určité zákony zrušil, alebo ich značne zmenil. V celej piatej kapitole v Matúšovi sa 

po verši 18 neopisuje nič iné než proces tohto zrušenia a zmeny.“ 

„Neskôr, počas Jeho/Jej misie na vašej planéte, Ježiš Kristus zredukoval a upravil 

celý Mojžišov zákon do dvoch zákonov, ako je zaznamenané v Matúšovi, kapitola 

22, verše 34 – 40 (a v ďalších Evanjeliách).“ 
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„Ako si pamätáte, tieto dva princípy sú nasledovné:“ 

„ ,Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou 

svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ ,A budeš milovať svojho 

blížneho ako seba samého.‘ “ „A povedal: ,Od týchto dvoch prikázaní 

závisí celý Zákon a Proroci.‘ “ 

„Na konci Svojej misie dal Ježiš Kristus Svojim učeníkom nové prikázanie, 

zaznamenané v Jánovi 13:34-35:“ 

„ ,A nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako 

som vás Ja miloval, aj vy sa navzájom milujte. Podľa toho všetci 

spoznajú, že ste Moji učeníci, keď budete mať lásku k sebe.‘ “ 

„Ďalším krokom, ktorý nasledoval po odchode Pána Ježiša Krista z vašej planéty, 

bol krok spríkladnenia a odlíšenia duchovných princípov.“ 

„Ako odlíšite nasledovníkov Pána Ježiša Krista od všetkých ostatných? Podľa 

prejavenia vzájomnej hlbokej lásky a ocenenia. Ak sa správate rovnakým spôsobom 

a štýlom ako ktokoľvek iný, aký je rozdiel medzi vami a ostatnými? Je zrejmé, že v 

čase, keď Ježiš Kristus dával toto nové prikázanie Svojim učeníkom, neexistovala 

na vašej planéte žiadna vzájomná pravá láska. Inak by nebolo treba sformulovať 

toto prikázanie alebo zákon.“ 

„Vyššie uvedená ilustrácia vám teda môže poskytnúť predstavu o tom, ako 

dochádza k pravidelným aktualizáciám, úpravám a predefinovaniu všetkých 

duchovných princípov a zákonov a prečo sú nutné.“ 

„V súčasnosti sa začalo nové obdobie v dejinách tohto časového cyklu. Toto 

obdobie nie je len začiatkom jedného nového kroku, ako to bolo pri predošlých 

obdobiach a krokoch tohto časového cyklu. Toto je úplne Nová Éra v rámci tohto 

časového cyklu, ktorá je iniciovaná Pánom Ježišom Kristom. Táto Nová Éra sa 

nemohla začať, kým nedošlo k hlbokým zmenám v Prirodzenosti Najvyššieho a kým 

sa Najvyšší nestal Pánom Ježišom Kristom. Len čo sa to dosiahlo, predošlá éra 

alebo obdobie vyčerpala svoju užitočnosť a naplnila svoj účel a uskutočnila sa Nová 

Éra duchovného rozvoja. Nové Zjavenie obsiahnuté v tejto knihe je odrazom tejto 

Novej Éry.“ 

„Táto Nová Éra alebo Obdobie zahŕňa celé Stvorenie a jeho multivesmír, všetky 

sentientné entity, celú Zónu Vymiestnenia a všetkých jej obyvateľov a vašu 

planétu.“ 

„Multivesmírne dôsledky tejto Éry sú enormné a budú trvať dlhé časové obdobie — 

do samého konca tohto časového cyklu a ďalej.“ 

„Kvôli tejto ohromnej dôležitosti musia byť všetky duchovné zákony, ktoré riadili 

predošlú éru alebo obdobie predefinované, aktualizované, upravené a v prípade 

nutnosti zrušené a nahradené.“ 

„V tomto okamihu sa budeme zaoberať nasledovnými zákonmi:“ 
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„1. Úplne prvý zákon sa týka lásky k Pánovi, vášmu Bohu. Tento zákon sa upravuje 

nasledovne:“ 

„BUDEŠ MILOVAŤ PÁNA JEŽIŠA KRISTA BEZPODMIENEČ-

NE, S MÚDROSŤOU, Z CELÉHO SVOJHO ,JA SOM‘, NADO 

VŠETKÝCH A NADOVŠETKO, KVÔLI PÁNOVI JEŽIŠOVI 

KRISTOVI A KVÔLI SAMOTNÉMU PRINCÍPU, NEOČAKÁ-

VAJÚC NIČ NA OPLÁTKU. SVOJOU VLASTNOU SLOBOD-

NOU VÔĽOU A VOĽBOU VYZNÁŠ, ŽE JE LEN JEDEN BOH, 

STVORITEĽ, SPASITEĽ A ZDROJ PRAVÉHO ŽIVOTA — PÁN 

JEŽIŠ KRISTUS. SVOJOU VLASTNOU SLOBODNOU VÔĽOU 

A VOĽBOU UZNÁŠ A PRIJMEŠ NOVÚ PRIRODZENOSŤ 

PÁNA JEŽIŠA KRISTA, UZNAJÚC FAKT, ŽE ĽUDSKÉ TELO 

JEŽIŠA KRISTA BOLO UČINENÉ BOŽSKÝM, TAK AKO 

JEHO/JEJ BOŽSKÉ BOLO UČINENÉ ĽUDSKÝM, A BOLO 

PLNE VČLENENÉ, ZLÚČENÉ A SKRÍŽENÉ S CELKOM 

NAJVYŠŠIEHO, UROBIAC TAK Z NAJVYŠŠIEHO PLNE A 

KOMPLETNE PÁNA JEŽIŠA KRISTA.“ 

„Kým nie je najprv prijatý tento fundamentálne dôležitý nový duchovný zákon, 

riadiaci Nový Vek, žiadny z nasledovných zákonov nebude mať viac žiadnu moc 

alebo význam.“ 

„2. Druhý zákon sa týka lásky k druhým. Tento zákon sa upravuje nasledovne:“ 

„BUDEŠ BEZPODMIENEČNE, S MÚDROSŤOU, Z CELÉHO 

SVOJHO ,JA SOM‘ MILOVAŤ KAŽDÉHO INÉHO VIAC NEŽ 

SEBA, KVÔLI PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, PRÍTOMNOM 

V NICH, KVÔLI NIM A KVÔLI SAMOTNÉMU PRINCÍPU, 

BEZ OČAKÁVANIA ČOHOKOĽVEK NA OPLÁTKU.“ 

„3. Tretí zákon je úplne nový zákon, vychádzajúci z vyššie upravených zákonov. 

Jeden aspekt tohto zákona bol obsiahnutý v starom prikázaní: ,Miluj blížneho 

svojho ako seba samého‘. Formulácia tohto nového zákona znie takto:“ 

„BUDEŠ BEZPODMIENEČNE, S MÚDROSŤOU, Z CELÉHO 

SVOJHO ,JA SOM‘ MILOVAŤ SEBA, VO VŠETKÝCH ASPEK-

TOCH SVOJEJ MANIFESTÁCIE — SVOJHO DUCHA, SVOJU 

DUŠU A SVOJE TELO — SVOJU JEDINÚ MYSEĽ, KVÔLI 

PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI V SEBE A V INÝCH, KVÔLI 

INÝM A CELÉMU STVORENIU, KVÔLI SEBE AKO JEDINEČ-

NÉMU A NEOPAKOVATEĽNÉMU JEDINCOVI A KVÔLI 

SAMOTNÉMU PRINCÍPU, LEBO JE SPRÁVNE TAK KONAŤ.“ 

„Nuž, od týchto troch zákonov závisia všetky duchovné princípy a z nich všetky 

čerpajú. Naplniť ich znamená naplniť všetky súce a existujúce zákony.“ 
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„Než prejdeme k ďalším zákonom, je nutné isté vysvetlenie ohľadne obsahu vyššie 

definovaných troch zákonov.“ 

„Treba vysvetliť dva pojmy: ,Bezpodmienečná láska‘ a ,milovať s múdrosťou‘. Ako 

ste si všimli, tieto pojmy v starých zákonoch neexistovali. Jednoducho bolo použité 

slovo ,láska‘. Tak to bolo urobené za účelom vyjadrenia duchovného stavu, ktorý 

existoval pred a ktorý mal nasledovať po odchode Pána Ježiša Krista z vašej 

planéty.“ 

„Ako si pamätáte, tým stavom bola externalizácia, doslovný výklad a ritualizácia 

všetkých duchovných princípov, učiniac ich tým procesom bezobsažnými. V takom 

postoji a procese nie je žiadna múdrosť. Nie je tam ani žiadne chápanie samotných 

princípov.“ 

„Preto nebolo použité slovo ,múdrosť‘, lebo to bol hlúpy prístup. Ale ani slovo 

,bezpodmienečná‘ nemohlo byť použité. Bolo by to brané doslovne. Ľudia by sa 

nesprávne domnievali, že človek musí milovať druhých v ich zlom a negatívnom 

stave. Milovať tak by znamenalo milovať zlá a lži.“ 

„Takže, používalo sa len slovo ,láska‘, aby naznačilo, že pravý zdroj života možno 

nájsť len v milovaní Boha, druhých a seba. Toto však nedefinuje, ako by sa tá láska 

mala manifestovať. Namiesto toho bol jedinec odkazovaný na Desatoro Prikázaní. 

Tie ukazujú len to, čo by sa nemalo robiť (Ohľadne témy Desatora Prikázaní viď 

kapitolu 24 tejto knihy — ,Desatoro zrevidované‘.).“  

„Ale okrem naliehania, aby sa prijal Boh, nehovorili, čo by mal človek robiť, alebo 

to naznačujú veľmi nejasne. Preto sa malo za to, že dodržiavanie rituálov, ako ich 

predpisoval Mojžišov zákon, alebo, v ére kresťanstva, dodržiavanie príkazov 

doslovných výrokov Ježiša Krista, a najmä Pavla, je to, čo by mal človek robiť. 

Okrem toho, k dodržiavaniu týchto predpisov bola pripojená stať o odmene. ,Ak 

urobíš toto, dopadne to s tebou dobre‘. Alebo, ,ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 

robte aj vy im‘ (Lukáš 6:31). Opäť kladenie podmienky: ,Budem s tebou jednať 

dobre, lebo chcem, aby sa so mnou jednalo dobre‘. Preto to robím vo svojom 

vlastnom záujme. Boha milujem vo svojom vlastnom záujme, druhých milujem vo 

svojom vlastnom záujme a seba milujem vo svojom vlastnom záujme. Ohľadne 

vlastností takej lásky nemôžete použiť slovo ,bezpodmienečná‘ alebo ,múdrosť‘.“ 

„Dôvody, prečo bola vtedy zavedená taká láska a prečo pretrvala do kresťanskej éry, 

možno nájsť v duchovnej kvalite, ktorá riadila celú Zónu Vymiestnenia a vašu 

planétu. Vtedy už boli všetky duchovné princípy prekrútené, skreslené alebo úplne 

sfalšované. Neexistovalo žiadne správne a skutočné poznanie ničoho. Aby ste za 

tých okolností motivovali ľudí urobiť čokoľvek duchovné, musíte začať z pozície, v 

ktorej sú. Tá pozícia je taká, že všetko robia vo svojom vlastnom záujme.“ 

„Prvým krokom duchovného prebudenia je primäť ľudí, aby milovali z ich 

vlastných osobných dôvodov. Len čo sú pevne ukotvení v takej láske, postupne sú 

zasväcovaní do skutočného poznania duchovných princípov, čo im napokon pomôže 

zmeniť ten postoj a začať robiť veci v záujme spoločného dobra.“ 
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„V tejto Novej Ére však také duchovné podmienky nie sú už viac tolerovateľné. 

Predchádzajúce ponímanie lásky splnilo svoj účel a formuluje sa nové chápanie a 

praktizovanie lásky. Teraz je čas začať milovať bezpodmienečne s múdrosťou. Na 

prvý pohľad sa môže zdať, že samotné toto vyhlásenie si protirečí. Ako môžete 

milovať bezpodmienečne s múdrosťou? Neznamená to selektívnu lásku? Ten rozpor 

je zdanlivý.“ 

„Bezpodmienečný stav platí len pre pozitívny stav. Čokoľvek, čo je pozitívne, môže 

prísť len od Pána Ježiša Krista. Pozitívny stav nemá v sebe nič negatívnej povahy. 

Preto sa má milovať bezpodmienečne, kvôli nemu samotnému, ako niečo, čo tvorí 

samotný život. V pozitívnom stave je plnosť prítomnosti Pána Ježiša Krista. 

Pozitívny stav je Pán Ježiš Kristus, Ktorý/á ho zároveň vo všetkých ohľadoch 

presahuje. Preto teda požiadavka milovať Pána Ježiša Krista bezpodmienečne, nado 

všetkých a nadovšetko, lebo On/Ona je jediný zdroj života, Ktorý/á dáva ten život 

každému bezpodmienečne, bez akýchkoľvek podmienok. Milovať takým spôsobom 

je múdre. Preto teda milovať s múdrosťou.“ 

„Na druhej strane, ako možno prejaviť bezpodmienečnú lásku uprostred 

negatívneho stavu, plného nenávisti, krutosti, zloby a pustošenia? Odmietnutím 

prirodzenosti negatívneho stavu. Bezpodmienečné odmietnutie všetkého 

negatívneho, zlého a lživého znamená bezpodmienečnú lásku každého v negatívnom 

stave. Ako hovoríte vy, byť takýto neosoží tvojmu zdraviu (tvojmu životu). Ak ťa 

skutočne milujem, nechcem, aby si bol taký. V takej láske je jej múdrosť. Je múdre 

odmietnuť všetko negatívne, pretože prítomnosť toho vypudzuje prítomnosť 

pozitívneho stavu, čiže Pána Ježiša Krista. Byť bez tej prítomnosti znamená byť bez 

pravého života. Milovať bezpodmienečne zlá a lži znamená nenávidieť a 

opovrhovať všetkým pozitívnym, čiže Pánom Ježišom Kristom. Toto je bláznovstvo 

takej lásky.“ 

„Ďalším rozdielom je tu milovať niekoho bezpodmienečne v negatívnom stave, ale 

odmietať jeho/jej zlý a negatívny životný štýl. To odmietanie nie je len ústne, ale 

predovšetkým vaším vlastným životným štýlom, ktorý je zásadne iný než životný 

štýl negatívneho stavu.“ 

„Pamätáte si nové prikázanie, ktoré dal Ježiš Kristus Svojim učeníkom? Milujte sa 

navzájom, aby podľa tej lásky iní, ktorí nemilujú tak, mohli poznať, že ste z 

pozitívneho stavu. Milujete teda kvôli nim, kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, dávajúc 

im príklad, aké to je byť v pozitívnom stave, v porovnaní s bytím v negatívnom 

stave. A presne toto znamená, súc v negatívnom stave, milovať bezpodmienečne s 

múdrosťou.“ 

„Ďalším aspektom takej lásky je, že každý v sebe nesie v tej či onej miere 

prítomnosť Pána Ježiša Krista. Agenti a otroci negatívneho stavu majú tiež tú 

prítomnosť, inak by nemohli žiť ani zlomok sekundy.“ 

„Ako však zdôraznil už Swedenborg, ich problémom je, že popierajú tú prítomnosť 

a obracajú sa k nej chrbtom. Tým činom vylučujú svoju prítomnosť v Pánovi 
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Ježišovi Kristovi, čiže v pozitívnom Stave. Neexistuje tu žiadne opätovanie. 

Milovať kohokoľvek takého bezpodmienečne znamená milovať bezpodmienečne 

Prítomnosť Pána Ježiša Krista v ňom/nej.“ 

„Jedinec miluje Pána Ježiša Krista v druhých a druhých preto, lebo v sebe nesú tú 

prítomnosť. Všetko ostatné je irelevantné, nemá to žiadny význam a je to 

neskutočné. Ako môžete milovať niečo neskutočné? Taká láska neexistuje.“ 

„V bezpodmienečnom milovaní Pána Ježiša Krista v iných, a iných kvôli tomu, a v 

bezpodmienečnom milovaní Pána Ježiša Krista v sebe, a seba kvôli tomu, je pravá 

múdrosť tej lásky. Toto je jediná skutočná láska, z ktorej pochádzajú akékoľvek iné 

lásky. Toto znamená milovať bezpodmienečne s múdrosťou.“ 

„Čo to ale znamená milovať? Ako sa prejavuje láska v každodennom praktickom 

živote? Nestačí vyjadrovať takú lásku ústne. Ako viete, ľudia sú majstri v tom, že 

hovoria a tvrdia jednu vec, súčasne si ale myslia a cítia presný opak toho, čo hovoria 

alebo tvrdia. Preto ústne vyjadrenia takej lásky nie sú dostatočné samé osebe. 

Možno ich považovať len za vonkajší prejav toho, že taká láska možno existuje, a 

možno nie.“ 

„Vlastne, je najmenej sedem potvrdzujúcich znakov toho, že taká láska existuje a je 

skutočná vo vašom živote.“ 

„Po prvé, neustále myslíte na bezpodmienečné múdre milovanie Pána Ježiša Krista, 

iných a seba. Každý stav alebo pocit, nech je to čokoľvek, musí preniknúť do vášho 

vedomia a stať sa integrálnou súčasťou vášho myslenia. Bez vedomého 

uvedomovania si tejto bezpodmienečnej múdrej lásky vo vašom aktívnom myslení 

neexistuje žiadne potvrdenie takej lásky.“ 

„Po druhé, intenzívne cítite túto bezpodmienečnú múdru lásku k Pánovi Ježišovi 

Kristovi, k iným a k sebe. Kedykoľvek myslíte na Pána Ježiša Krista, iných a seba, 

zaplavujú vás úžasne hrejivé, radostné a šťastné pocity.“ 

„Po tretie, neustále cítite nesmiernu chuť a túžbu každý deň viac a viac milovať 

bezpodmienečne s múdrosťou Pána Ježiša Krista, iných a seba. Všetka vaša vôľa, 

snaha, sila, moc a odhodlanie sú zamerané na takú čistú, bezpodmienečnú múdru 

lásku.“ 

„Po štvrté, vaším úmyslom pri všetkých vašich aktivitách, bez akejkoľvek výnimky 

a vylúčenia čohokoľvek, je robiť všetko z pozície tejto bezpodmienečnej múdrej 

lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi, iným a sebe.“ 

„Po piate, vaše činy, správanie a postoje sú zamerané na neustále prejavovanie a 

upevňovanie tejto bezpodmienečnej múdrej lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi, iným a 

sebe.“ 

„Po šieste, vchádzate dovnútra (ako to bolo opísané v piatej kapitole tejto knihy) 

dva – trikrát denne, aby ste boli v dôvernom styku s Pánom Ježišom Kristom, inými 

a so sebou (význam Poslednej Večere), prosiac Pána Ježiša Krista, aby vám 
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pomohol milovať s múdrosťou, bezpodmienečne, viac a viac Neho/Ňu, iných a seba 

a aby vás naučil, ako milovať správne a vhodne a akým spôsobom sa má taká láska 

spríkladňovať, aktualizovať, realizovať, žiť a praktizovať na trvalej báze. Len zo 

svojho vnútra, z prítomnosti Pána Ježiša Krista v sebe, môžete objaviť špecifické 

prejavovanie sa tej lásky vo vašom vlastnom individualizovanom živote. Pamätajte 

si, rôzni jedinci prejavujú rôzne aspekty a potreby tej lásky. V uznaní a vyjadrení 

takých aspektov a potrieb je múdrosť tej lásky.“ 

„A po siedme, túto bezpodmienečnú múdru lásku prejavujete a vyjadrujete taktne a 

prezieravo, dobrovoľným podelením sa o takú lásku, ak je o to požiadané alebo 

poprosené, bez jej vnucovania proti slobodnej vôli a voľbe kohokoľvek, ale tiež bez 

,hádzania perál sviniam a dávania toho, čo je sväté psom‘ (Matúš 7:6). Počas vášho 

dôverného stýkania sa a komunikácie s Pánom Ježišom Kristom vo vašom vnútri pri 

vašom každodennom praktizovaní vchádzania dovnútra poprosíte Pána Ježiša 

Krista, aby vás obdaril väčšou mierou rozlišujúcej múdrosti a intuície, ktoré by vám 

umožnili poznať a intuitívne vycítiť kedy, kde, ako a komu prejaviť, vyjadriť a 

zdieľať s ním/ňou svoju bezpodmienečnú múdru lásku.“ 

„Rozdávať lásku ,sviniam‘ a ,psom‘, čiže zlám a lžiam, alebo jedincom, ktorí sa 

plne stotožňujú so zlami a lžami, znamená schvaľovať ich zlá a lži. Ich 

schvaľovaním dávate týmto jedincom moc, ktorá patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Tým, že im tú moc dávate, ohrozujete svoj vlastný život, zbavením sa ochrany Pána 

Ježiša Krista (prenesením moci). V tom prípade sa skutočne ,obrátia a roztrhajú vás 

na kusy‘ (Matúš 7:6).“ 

„A teraz, kvôli zopakovaniu, všetko toto dobré robíte kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi; 

kvôli všetkým duchovným princípom; kvôli iným; kvôli sebe ako nositeľovi 

jedinečnej a špecifickej prítomnosti Pána Ježiša Krista vo vás; a kvôli tomu, že je 

správne robiť to, bez očakávania niečoho na oplátku, čiže kvôli samotnému 

princípu. Robiť to tak znamená praktizovať, čo si vyžadujú vyššie formulované tri 

duchovné zákony. Tieto tri zákony tvoria základ duchovného života. Sú životom 

zvyšných desiatich zákonov, ktoré nasledujú:“ 

„1. ZÁKON SLOBODY VOĽBY KVÔLI PRINCÍPU:“ 

„Nikomu nemožno prisvojiť nič, čo robí, cíti, myslí si, chce, zamýšľa, 

hovorí a koná, pokiaľ to nerobí zo svojej vlastnej slobody voľby a 

slobodnej vôle, kvôli princípu. Nemá to žiadnu osobnú duchovnú 

platnosť. V procese jedincovho osobného Posledného Súdu mu to bude 

odňaté.“ 

„Požiadavkou Nového Duchovného Stavu je, že len to sa môže stať integrálnou 

súčasťou vášho pravého života (z hľadiska jeho večného pokračovania), čo ste 

získali výhradne z pozície vašej vlastnej slobodnej voľby, svojou vlastnou 

slobodnou vôľou, kvôli princípu, lebo je správne tak konať. Všetko ostatné, čo 

nebolo získané takými prostriedkami, od vás odpadne a nebude sa počítať pri vašom 

poslednom súde. Bolo to nanútené nejakými inými, vonkajšími faktormi. A aj keď 
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je snáď niečo z toho pozitívne a dobré, nebude to mať žiadny vplyv na váš život, 

pretože ste si to nikdy nezvnútornili.“ 

„Proces zvnútornenia sa môže odohrať len vtedy, ak to prijmete svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou. Všetko ostatné, čo neprekračuje hranice vášho 

vonkajška, zostáva vo vonkajšku. Ako viete, nemôžete si so sebou vziať nič 

vonkajšie, pretože váš život je vo vašom vnútri, a nie vo vonkajšku.“ 

„Súc v negatívnom stave, musíte robiť mnohé veci, ktoré by ste si nikdy nezvolili, 

keby ste žili v pozitívnom stave. Životný štýl v negatívnom stave si veľmi často 

vyžaduje, aby ste sa správali, cítili, robili a hovorili veci, ktoré nevychádzajú z 

vášho srdca — z vášho vnútra. Sú vám vnútené zákonmi negatívneho stavu. Robíte 

ich, pretože z určitých dôležitých duchovných dôvodov, pred vaším fyzickým 

narodením, vašou počiatočnou voľbou bola voľba vstúpiť do negatívneho stavu. Tá 

voľba predpokladala robenie a zažívanie vecí v negatívnom stave, ktoré by ste si 

inak nezvolili. Ale vy ich musíte robiť, aby ste v negatívnom stave prežili: Musíte 

platiť svoje účty, zotrvať vo svojej práci, komunikovať s ľuďmi, ktorí s vami 

nemajú nič spoločné, tolerovať veci pre pozitívny stav urážlivé a robiť mnohé iné 

podobné veci.“ 

„A teraz, ak by ste sa s týmito negatívnymi vecami a konaním stotožnili zo svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby, lebo ich považujete za príjemné, upokojujúce a 

úplne vhodné; alebo ak by ste si ich zvolili kvôli vašej vlastnej reputácii, svetskému 

postaveniu a prestíži, alebo z akýchkoľvek iných postranných pohnútok, všetky by 

sa stali integrálnou súčasťou vášho života, čiže zvnútornili by ste si ich a pri 

poslednom zúčtovaní by vám boli prisvojené ako vaše vlastné.“ 

„To isté však platí obojsmerne o pozitívnych a dobrých veciach. Ak sa 

nerozhodnete byť pozitívni, milujúci, múdri a dobrí zo svojej vlastnej slobodnej 

vôle a voľby, kvôli princípu, lebo je správne byť taký, bez akýchkoľvek podmienok, 

tá pozitívnosť, dobrota a láskyplnosť zostane len vo vašom vonkajšku. Nedostane sa 

do vášho vnútra.“ 

„Ako viete, mnohí ľudia konajú, správajú sa a vyzerajú dobre, pozitívne, múdro a 

láskyplne. Nerobia to ale preto, lebo sa rozhodli byť takí kvôli princípom, ani preto, 

lebo chcú byť skutočne takí, ale preto, lebo byť taký je pre nich výhodné. To, aby 

boli takí, im diktuje a vnucuje ich postavenie, prestíž, dobrá povesť v očiach iných, 

alebo čokoľvek, čo máte. Za iných okolností by sa nikdy nerozhodli byť takí.“ 

„Preto im z tej dobroty, pozitívnosti, láskyplnosti a múdrosti nemôže byť nič 

prisvojené ani vzaté do úvahy počas ich osobného Posledného Súdu. Bude im to 

odňaté a dané tým, ktorí boli takí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby kvôli 

samotným princípom. Presne toto sa myslí slovami Ježiša Krista, zaznamenanými 

napríklad v Lukášovi 19:26:“ 

„ ,Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; a tomu, kto 

nemá, bude odňaté aj to, čo má.‘ “ 
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„ ,Každému, kto má‘ znamená každého, kto získal veci slobodnou vôľou a voľbou, 

kvôli princípom, bez akýchkoľvek vonkajších zreteľov a vnútení. ,Tomu, kto nemá‘ 

znamená tých, ktorí to urobili s iným než s týmto správnym zreteľom, 

vychádzajúcim zo slobodnej voľby zvoliť si niečo kvôli princípom, lebo je správne 

robiť to. Ich dobré skutky sú od nich oddelené a dané tým, ktorí tak robili so 

správnym úmyslom a motiváciou, ako to definuje tento zákon.“ 

„Zmena tohto zákona je vyjadrená slovami ,kvôli princípu, lebo je správne robiť to‘. 

Toto je rozšírením starého zákona slobody voľby, ktorý bol limitovaný tým, že 

formulácia slobodnej vôle a voľby vôbec nezohľadňovala samotný princíp.“ 

„V novom duchovnom prístupe hrá ,samotný princíp‘ najvýznamnejšiu rolu. 

Dôležitým faktorom je tu nielen to, ako si niečo zvolíte (či zo slobodnej vôle, alebo 

nie), ale aj to, prečo si niečo zvolíte (je to kvôli samotnému princípu, lebo je 

správne robiť to, alebo z nejakých iných dôvodov?).“ 

„Takže, spojenie toho ,ako‘ a ,prečo‘ určuje, do akej miery tento Nový Zákon 

uplatňujete vo svojom živote.“ 

„2. ZÁKON RÔZNORODEJ JEDINOSTI A ROVNOCENNOSTI:“ 

„Je len Jeden Absolútny Princíp Života — Pán Ježiš Kristus. Majúc 

Absolútnu Prirodzenosť, Jedinosť tohto Princípu sa musí manifestovať 

v Absolútnom Zmysle. Neexistujú súčasne žiadne dva Absolútne Stavy 

bok po boku, aby sa mohli vzájomne zdieľať v absolútnom zmysle. 

Koexistencia dvoch Absolútien je vzájomne nezlučiteľná. Ani jedno by 

nebolo Absolútne, ale boli by vzájomne len relatívne. Z tohto dôvodu je 

celková manifestácia Absolútna rozvetvená do nekonečného množstva 

variant a spôsobov možností. Celkový súhrnný súčet všetkých týchto 

rôznorodých spôsobov a možností je manifestáciou v Absolútnom 

Zmysle. Keďže každá čiastočka tej Rôznorodosti je obsiahnutá v 

Absolútnom Stave, je rovnako dôležitá a rovnako potrebná pre 

manifestáciu toho Stavu v Absolútnom Zmysle ako ktorákoľvek iná 

čiastočka alebo čokoľvek. Z toho dôvodu sú si všetky rovné. Nie je 

možné, ba ani mysliteľné žiadne prednostné zaobchádzanie s 

ktoroukoľvek z nich.“ 

„V tejto Rôznorodej Jedinosti a Rovnocennosti je zakorenená prirodzenosť 

pozitívneho stavu. Akékoľvek odklonenie sa od tohto zákona je porušením 

princípov pozitívneho stavu, a tým vzniká a začína existovať negatívny stav.“ 

„Tento princíp znamená, že Absolútny Stav — Pán Ježiš Kristus — je Absolútne 

Pozitívny. Negatívny stav nepochádza z Absolútne Pozitívneho, ale je spôsobený 

porušením a odklonením sa od tohto princípu.“ 

„Aby mohol byť a existovať negatívny stav, musí sa zrodiť myšlienka separácie, 

nerovnosti a uprednostňovania. No taká myšlienka sa nemôže zrodiť v niekom, kto 

je Absolútne Pozitívny. Môže sa však zrodiť v niekom, kto je k tomu Absolútne 
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Pozitívnemu relatívny, pretože ten niekto sa nemôže považovať za rovného 

Absolútne Pozitívnemu.“ 

„Rovnocennosť relatívnych bytostí je založená na fakte, že v sebe rovnako obsahujú 

prítomnosť Pána Ježiša Krista, teda Absolútneho Stavu. Uznanie a prijatie faktu, že 

Pán Ježiš Kristus Sa prejavuje v nekonečnom množstve variant a spôsobov možností 

medzi všetkými a vo všetkých jedincoch, zjednocuje rovnakou mierou všetkých 

jedincov v Pánovi Ježišovi Kristovi. Týmto procesom sa idea separácie, 

uprednostňovania, nerovnocennosti atď., anuluje a neujme sa.“ 

„Avšak v momente, ako niekto neuzná a neprijme tento princíp, začne sa vnímať 

ako izolovaný, oddelený a iný ako jeho/jej Zdroj. Toto dáva podnet k vzniku 

negatívneho stavu.“ 

„Negatívny stav je založený na odporovaní tomuto zákonu.“ 

„Toto je starý zákon, ktorý je tu preformulovaný s dôrazom na fakt, aké je dôležité 

vidieť váš vzťah s Pánom Ježišom Kristom z tejto perspektívy a ako sa vyhnúť 

chyteniu sa do pascí negatívneho stavu, ktorý nanajvýš názornými činmi a životným 

štýlom neustále spríkladňuje svoj odpor voči tomuto zákonu.“ 

„Nový aspekt tohto zákona možno nájsť v Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, 

ktorá umožňuje zažívať Ho/Ju na rovnocennej báze, pomocou toho fyzického tela-

mäsa, ktoré bolo pôvodne vytvorené z relatívnych negatívnych prvkov Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula a po jeho zbožštení začlenené do celku Prirodzenosti 

Najvyššieho. Prostredníctvom tohto Nového Stavu môže Pán Ježiš Kristus 

nadväzovať s vami vzťah nielen z pozície Absolútneho Stavu, ale aj z pozície 

relatívneho stavu, zíduc na vašu úroveň ako rovný s rovným.“ 

„Týmto faktom je pocit nerovnosti relatívneho voči Absolútnemu, ktorý má 

potenciálnu schopnosť aktivovať negatívny stav, anulovaný a zrušený. Večne 

dôležitý faktor inkarnácie Najvyššieho vo forme Ježiša Krista do relatívneho a 

negatívneho stavu, zažitie relatívneho stavu a včlenenie toho do Jeho/Jej 

Prirodzenosti Mu/Jej umožňuje nadväzovať vzťah so všetkými z ich relatívnej 

pozície, čiže ako rovný s rovným. Kvôli tomuto rozhodujúcemu faktoru je naveky 

zabránené nutnosti v budúcnosti, po skončení tohto časového cyklu, aktivovať 

negatívny stav. Pred touto inkarnáciou a prijatím relatívneho tela-mäsa nemohol 

nikto nadviazať vzťah s Najvyšším s pocitom žiadnej rovnosti. Taká situácia je vždy 

potenciálom pre opätovnú aktiváciu negatívneho stavu.“ 

„Teraz však môže Pán Ježiš Kristus s vami nadväzovať vzťah z vašej pozície — z 

pozície relativity. Toto tiež dáva každému, kto chce, príležitosť zažiť Pána Ježiša 

Krista tým najjedinečnejším, najsúkromnejším, najosobnejším, najrovnocennejším a 

najintímnejším spôsobom.“ 

„Ako vidíte, fakt Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista má ohromné dôsledky pre 

všetky časové cykly, ktoré budú nasledovať po tom súčasnom. Odteraz bude môcť 

Pán Ježiš Kristus vždy a všade, s každým súcim a existujúcim, nadväzovať vzťah z 
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pozície a stavu každého jedinca ako rovný s rovným, bez toho, aby niekedy vzbudil 

pocity menejcennosti alebo nerovnosti relatívneho voči Absolútnemu. Teda, kvôli 

zopakovaniu, už nikdy nenastane žiadna príležitosť k opätovnému spusteniu 

negatívneho stavu. Toto je ďalším aspektom svetlých stránok Pána Ježiša Krista.“ 

„Takže, tento zákon sa teraz upravuje a aktualizuje, aby obsahoval tento 

najdôležitejší fakt, chýbajúci v starom zákone, pretože proces zlučovania a kríženia, 

opísaný v predchádzajúcich kapitolách, nebol vtedy ešte dokončený.“ 

„3. ZÁKON DUCHOVNEJ REALITY:“ 

„Je a existuje len jedna realita — duchovná realita, z ktorej odvodzuje 

svoju vlastnú realitu všetko ostatné. Nič nemôže byť a existovať samo 

od seba a samo osebe, bez duchovnej idey vytvorenia toho v realite, 

ktorá dáva podnet k nastaniu takej reality. Inými slovami, každá realita 

vôbec je formulovaná najprv ako duchovná idea. Len čo je 

sformulovaná, čiže len čo sa vyskytne v duchu, má sklon postúpiť k 

svojej konkrétnej manifestácii. Forma tejto manifestácie môže na seba 

vziať akýkoľvek vzhľad či tvar, v súlade s obsahom tej zdrojovej idey.“ 

„V absolútnom zmysle tento zákon znamená, že môže byť len jedna pravá realita — 

realita Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie Absolútneho Ducha Pána Ježiša 

Krista — z ktorého pochádza všetko bez výnimky a vylúčenia niečoho. Bez tohto 

Absolútneho Bytia a Existencie nemôže existovať vôbec nič. V tomto fakte tkvie 

samotný duchovný princíp všetkej reality.“ 

„Po prvé, je duch; po druhé, je duša toho ducha; po tretie, je forma manifestácie 

toho ducha a jeho duše; a po štvrté, je prostredie toho ducha, vytvorené z ideí toho 

ducha ohľadne vhodnej projekcie a manifestácie jeho formy.“ 

„Tento zákon tiež naznačuje, že všetko, čo je a existuje, je nositeľom a zobrazením 

všetkých princípov a zákonov zdroja svojho pôvodu. Má to teda tendenciu získať si 

svoje vlastné nezávislé bytie a existenciu alebo svoju vlastnú realitu, založenú na 

pravej realite svojho zdroja. Preto sa tomu pri pohľade na seba zdá, že to má svoju 

vlastnú realitu, akoby to bolo nezávislé od čohokoľvek iného.“ 

„Tento zákon má pre všetky sentientné entity ohromné dôsledky. Pretože vznikli z 

Ideí Absolútneho Ducha Pána Ježiša Krista, ich život je absolútne závislý od 

Absolútneho Života Pána Ježiša Krista.“ 

„Avšak, odrážajúc v sebe obraz a podobu ich Stvoriteľa, javia sa ako sebestačné, 

sebareálne a nezávislé od svojho Absolútneho Zdroja.“ 

„Princípom tu je, že keď sa v Absolútnej Sentientnej Mysli vyskytne nejaká idea, v 

dôsledku svojej povahy má tá idea tendenciu premietnuť sa do svojho vlastného 

bytia a existencie, stanúc sa svojou vlastnou realitou.“ 

„Toto je nutnou podmienkou pre sentientný život a život multivesmíru. Motivácia 

byť a existovať pochádza z vlastnej schopnosti byť nezávislý/á.“ 
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„Na druhej strane, byť nezávislý/á je jedným z najnevyhnutnejších predpokladov 

nadviazania vzájomného vzťahu s inými, a hlavne so svojím Absolútnym Zdrojom 

— Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Ako viete, jedným z účelov Stvorenia bolo nadviazať taký obojstranný vzťah so 

stvorenými bytosťami. Ak by nemali tento pocit nezávislosti a svojej vlastnej 

reality, nemohli by si vytvoriť zmysluplný, slobodný a trvalý vzťah so svojím 

Absolútnym Zdrojom.“ 

„V procese ich stvorenia im teda ich Stvoriteľ nadelil rovnaké atribúty, aké má 

On/Ona: Slobodu voľby, nezávislosť a pocit sebareálnosti.“ 

„Z tej pozície, majúc tieto dôležité atribúty, môžu mať všetky sentientné entity pocit 

svojej vlastnej nezávislej reality, z ktorej môžu nadviazať vzťah so svojím 

Absolútnym Zdrojom bez akéhokoľvek pocitu nátlaku či otroctva.“ 

„Neustále uvedomovanie si tohto faktu je samotným duchovným princípom tohto 

zákona. Odmietnutie obsahu, významu a reality tohto zákona dáva podnet k vzniku a 

existencii negatívneho stavu. Realita nezávislého bytia a existencie negatívneho 

stavu je založená na fakte prijatia tohto odmietnutia. Čokoľvek, čo je odmietnuté z 

pravého bytia a existencie, sa stáva realitou pre bytie a existenciu negatívneho 

stavu.“ 

„Ak by takáto pravda nemala byť nikdy odmietnutá, nikdy by nebol a neexistoval 

žiadny negatívny stav. V tomto fakte tkvie samotný duchovný princíp vlastnej 

reality negatívneho stavu.“ 

„Toto je starý zákon. V konotácii Nového Duchovného Stavu je tento zákon 

upravený nasledovne:“ 

„Odteraz je pravá realita bytia a existencie každého určená pozíciou, 

postojom a vzťahom, aký sa rozhodne mať k Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista, ako je opísaná v tejto knihe. Keďže toto je Nová 

Absolútna Realita, nezávislosť všetkých ostatných súcich a existujúcich 

realít je určená mierou opätovania, akú je kto ochotný poskytnúť tejto 

Novej Prirodzenosti Absolútnej Duchovnej Reality — Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Prijatie a potvrdenie tohto faktu dostáva každého do pozície 

nezávislého pocitu svojej vlastnej reality. Z tejto pozície môže dotyčný 

opätovať všetko, čo prichádza od Pána Ježiša Krista. Odmietnutie 

tohto faktu dostáva jedinca doprostred vnútorne si osvojeného 

negatívneho stavu, ktorý je budovaný na princípoch opačných k 

pozitívnemu stavu — separácii, otroctve, závislosti a strate vlastnej 

reality.“ 

„Takže, v tejto konotácii už žiadne iné ponímanie Absolútneho Bytia a Existencie 

nemôže živiť pravú duchovnú realitu jedincovho života. Pokiaľ jedinec nie je 

ochotný prijať túto Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ako jediného pravého 

Boha, Najvyššieho, duchovne zomrie. Vyznávanie a uctievanie akéhokoľvek iného 
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Boha alebo bohov, pod akýmkoľvek iným menom alebo v akomkoľvek inom stave, 

už viac nie je udržateľné.“ 

„Všetky aspekty Najvyššieho, ktoré sa pod rôznymi inými menami objavili alebo 

boli za Neho/Ňu považované na vašej planéte a inde v Zóne Vymiestnenia, boli plne 

začlenené a prijaté touto Novou Prirodzenosťou, dajúc tým vznik úplne odlišnej 

duchovnej realite.“ 

„Vystavenie sa tejto realite si vyžaduje, aby sa jedinec nanovo preveril a 

predefinoval svoj postoj, ktorý sa rozhodne vytvoriť si k tejto Novej Realite.“ 

„Ľudia na vašej planéte, ktorí nebudú mať k dispozícii informácie tohto Nového 

Zjavenia, budú postavení pred túto voľbu po ich príchode do intermediárneho sveta 

(Sveta Duchov), po smrti ich fyzických tiel. Naproti tomu tí, ktorí budú mať 

príležitosť čítať tieto slová, a predsa sa rozhodnú odmietnuť pravdu o tomto, sa 

automaticky pridajú na stranu negatívneho stavu.“ 

„Mnohí ľudia sa budú snažiť ospravedlniť svoju neochotu prijať túto Novú 

Duchovnú Realitu ako jediný prijateľný fakt tým, že vyrástli alebo boli vychovaní v 

odlišnom náboženskom prostredí, nevhodnom pre prijatie tohto názoru. Tvrdia, že 

sú židia, alebo budhisti, alebo hinduisti, alebo taoisti, alebo moslimovia, alebo 

kresťania, alebo čokoľvek, čo tam máte. Príslušnosť k týmto typom náboženstiev 

vyvoláva v nich odpor k tomu, aby prijali Novú Prirodzenosť Najvyššieho — to je 

jedno pod akým menom Ho/Ju prijímajú — ako Pána Ježiša Krista.“ 

„Existuje tu nebezpečná tendencia robiť kompromisy na vašej strane, akceptujúc ich 

systém viery ako božsky inšpirovaný a nesporný.“ 

„V skutočnej duchovnej konotácii tohto zákona znamená neochota akceptovať tento 

fakt neochotu zmeniť sa. Odpor k zmene znamená, že nad takým jedincom má 

kontrolu negatívny stav. Ako viete, negatívny stav nenávidí akúkoľvek zmenu, 

čokoľvek nové a progresívne. Rád stagnuje v jednom položení a zachováva si na 

neurčito svoj status.“ 

„Znakom duchovnej zrelosti a reálnosti života každého je schopnosť a chcenie 

zmeniť sa. Odpor k zmene znamená závislosť a zotročenie pojmami, stavmi a 

podmienkami, ktoré majú podľa názoru dotyčného trvalú hodnotu. V momente, ako 

uznáte, že váš pohľad, názor, životný štýl, náboženstvo alebo čokoľvek, čo máte, je 

trvalé a nezmeniteľné, stávate sa otrokom toho. Strácate svoju duchovnú realitu, 

vzdávajúc sa jej v prospech vášho stagnujúceho systému viery.“ 

„Duchovným zločinom všetkých existujúcich náboženstiev na vašej planéte a v 

celej Zóne Vymiestnenia je fakt, že zdogmatizovali a zvečnili ich doktríny o 

duchovných princípoch a Prirodzenosti Božej, domnievajúc sa, že už nikdy nemôže 

dôjsť k žiadnym zmenám, úpravám či výmene, najmä nie v Prirodzenosti Božej. 

Myslieť si, že Prirodzenosť Božia by sa mohla niekedy zmeniť, je pre nich rúhaním 

a neodpustiteľným hriechom. Potreba zmeny všetkých podmienok a stavov, vrátane 

Prirodzenosti Najvyššieho, Boha, ktorý sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista, tvorí 



KAPITOLA 10 

- 203 - 

pravú duchovnú realitu bytia a existencie. Starý zákon duchovnej reality sa tu teda 

týmto definuje nanovo, aby odrážal túto novú duchovnú realitu zmeny.“ 

„Realita akéhokoľvek bytia a existencie pochádza z ich schopnosti zmeniť sa, ako je 

potrebné, kedy je potrebné, ak je potrebné a akýmkoľvek spôsobom, akým je 

potrebné. Keďže Pán Ježiš Kristus je Absolútny Zákon Sám/Sama Osebe, tento 

zákon sa plne týka aj Jeho/Jej. V tomto fakte tkvie samotný duchovný princíp 

Zákona Duchovnej Reality. Prijatím tohto zákona ako duchovného faktu 

potvrdzujete pravú duchovnú realitu vášho vlastného bytia a existencie.“ 

„4. ZÁKON DUCHOVNEJ JEDNOSTRANNOSTI:“ 

„Tento zákon bol zavedený do bytia a existencie po aktivácii negatívneho stavu. 

Prvýkrát bol spomenutý v knihe Základy ľudskej duchovnosti a správne definovaný 

v knihe Realita, mýty a ilúzie, bez toho, aby bol tak označený. Základné princípy 

tohto zákona možno formulovať nasledovne:“ 

„Pozitívny stav je jediné definitívne bytie a existencia, čo existuje samo 

osebe, samo zo seba a samo od seba, bez akéhokoľvek ďalšieho zdroja 

alebo stavu buď jemu rovného, alebo jemu nadradeného, alebo k nemu 

opačného. Keďže pozitívny stav je vo svojom absolútnom zmysle a ako 

celok pravou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá ho 

zároveň presahuje, Pán Ježiš Kristus je jediné Absolútne Bytie a 

Existencia, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama od Seba, Sám/Sama zo Seba a 

Sám/Sama Osebe, bez akéhokoľvek ďalšieho zdroja Svojho pôvodu.“ 

„Jednoducho povedané, neexistuje žiadny iný Absolútny Stav, ktorý by bol rovnaký, 

alebo mu nadradený, alebo k nemu opačný, len Pán Ježiš Kristus.“ 

„Dôvodom, prečo bol tento zákon zavedený po aktivácii negatívneho stavu, je to, že 

negatívny stav vyhlásil, že je buď rovný Bohu, alebo je Mu/Jej nadradený, alebo je 

Jeho/Jej náprotivok.“ 

„Inými slovami, negatívny stav presvedčil mnohých ľudí, že je a existuje dualita, 

ktorá je samotnou prirodzenosťou multivesmíru. Zobrazuje sa ako boh Jánus s 

dvoma tvárami. Jedna z jeho tvárí je dobrá a druhá zlá.“ 

„Predpokladá sa tu, že Božia Prirodzenosť je duálna, a preto je Boh zdrojom aj 

dobra, aj zla. V tomto ohľade jestvujú v multivesmíre dve rovnocenné sily — 

pozitívna a negatívna. Sú hypoteticky na opačných póloch, čo udržuje celé 

Stvorenie v rovnováhe. Negatívny stav sa teda snaží každého presvedčiť, že svoj 

pôvod čerpá z Najvyššieho, a preto je pozitívnemu stavu rovný, ak nie nadradený. A 

nielen to, tvrdí aj, že bude existovať naveky ako nutná podmienka udržiavania 

rovnováhy v multivesmíre, umožňujúc tou rolou slobodu voľby. Táto lož a 

nepochopenie je výmyslom Pekiel. Pseudo-tvorcovia sa zo všetkých síl snažili 

dokázať to. Mnoho náboženských systémov obsahuje vo svojich učeniach túto 

duálnu povahu Stvorenia a Stvoriteľa. Tento systém viery vychádza z faktu, že 

negatívny stav odporuje všetkým zákonom a princípom pozitívneho stavu. Takto 
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negatívny stav udržiava svoj život. Odmietnutie platnosti tohto zákona umožňuje 

negatívny stav. Ale odporovať niečomu, a byť opakom niečoho sú dve úplne 

rozdielne veci. Prvá (odporovať niečomu) pochádza zo života toho, čomu sa 

odporuje. Princípom tu je, že keby to, čomu sa odporuje, neexistovalo, nebolo by 

čomu odporovať. Preto by neexistoval ani odporujúci stav.“ 

„Druhá situácia (byť opakom niečoho) predpokladá existenciu dvoch síl, ktoré sú 

vzájomne opačné, pokiaľ ide o miesto, stav, položenie a charakter. Majú svoju 

nezávislú existenciu.“ 

„To, že môžu existovať dve protikladné sily, je ilúzia, majúca pôvod v niektorých 

zákonoch štruktúry Zóny Vymiestnenia. Zóna Vymiestnenia bola špecificky 

štruktúrovaná takým spôsobom, aby nad akúkoľvek pochybnosť dokázala, že také 

protikladné sily existujú a sú skutočnou realitou. Vezmite si napríklad existenciu 

Severného Pólu a Južného Pólu na vašej planéte, alebo elektrickú polaritu. 

Vyvoláva to vo vás dojem, že sú vzájomne opačné, čo sa týka buď miesta, alebo ich 

stavu a položenia. Skutočnou realitou však je, že nie sú. Po prvé, multivesmír nie je 

plochý, alebo hranatý, alebo lineárny. Je kruhový a zaoblený. Preto zaujíma každý 

bod v multivesmíre rovnakú pozíciu ako akýkoľvek iný bod. Vo vzájomnom vzťahu 

sú diskrétne, a nie opačné.“ 

„Po druhé, sily, ktoré pôsobia v každom vesmíre, sú štrukturálne neoddeliteľnou 

súčasťou povahy toho vesmíru, pochádzajúc z jedného zjednocujúceho zdroja — 

duchovného princípu definovaného vyššie v Zákone Duchovnej Reality. Preto 

nemôžu byť vzájomne opačné. Vykonávajú rôzne funkcie, ale tie funkcie sú z 

jedného zdroja, a nie dvojakého alebo viacnásobného pôvodu. Negatívny stav by sa 

nikdy, do večnosti nemohol stať rovným alebo opačným k stavu pozitívnemu, 

pretože nemá život sám osebe a sám od seba. Ako si pamätáte, jeho život pochádza 

z odvrhnutých ideí členov pozitívneho stavu.“ 

„Nová formulácia tohto zákona má dva nové doplnky: Jedným je to, že Nová 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista je jediným Bytím a Existenciou, ktoré má život 

samo osebe, samo od seba a samo sebou; a druhým je to, že len čo členovia 

pozitívneho stavu urobia konečné rozhodnutie už nikdy nemať vo svojej mysli 

žiadne idey, ktoré by bolo treba odvrhovať, také idey prestanú byť a existovať. Ich 

zánikom zdroj života negatívneho stavu vyschne a negatívny stav už viac nebude. V 

tom okamihu tento zákon zastará, pretože stav multivesmíru bude jednostranný 

samotnou jeho povahou, nespochybňovaný žiadnym jeho odpadom, odporujúcim 

jeho prirodzenosti a štruktúre. Vtedy už nebudú žiadne ďalšie odpady.“ 

„5. ZÁKON DUCHOVNÉHO POTVRDENIA A ÚMYSLU:“ 

„Tento zákon usmerňuje význam všetkých aktivít v bytí a existencii. Hovorí:“ 

„Akákoľvek idea, myšlienka, pocit, čin, správanie alebo podobne, musí 

byť potvrdená svojimi následkami, výsledkami, dôsledkami a dopadmi, 

ktoré má tak na celé bytie a existenciu, ako aj na svojho tvorcu alebo 

pôvodcu individuálne.“ 
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„Tento zákon sa skladá z dvoch aspektov potvrdzovania: Začiatku akéhokoľvek 

činu; a jeho konečného výsledku. Kvalita takého činu je určená pôvodným úmyslom 

alebo zámerom, s ktorým bol každý jednotlivý čin začatý. Na druhej strane, obsah 

takého činu je určený dôsledkami, následkami, výsledkami a dopadom, aké má vo 

všeobecnom zmysle. Nič nemôže byť potvrdené a nemôže sa ujať, ak to nedokáže 

priniesť konečný výsledok. Miera prisvojenia konečného výsledku takého činu je 

určená pôvodným úmyslom, s akým bol ten čin podniknutý. Inými slovami, ak bol 

akýkoľvek čin podniknutý z nejakých iných dôvodov, než so zámerom multivesmír-

neho prospechu, spoločného dobra a úžitku pre všetkých, konečné výsledky 

nemožno prisvojiť jeho pôvodcovi.“ 

„Pokiaľ ide o pôvodcu akéhokoľvek činu, žiadny čin nemôže byť potvrdený a 

nadobudnúť hodnotu, ak neslúži konečnému princípu spoločného dobra a 

vzájomného prospechu všetkých. Toto je samotný duchovný princíp tohto zákona. 

Stvorenie bolo stvorené na tento účel.“ 

„V novej, doplnenej konotácii tohto zákona je pridaný istý dôležitý prvok:“ 

„Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti je konečným 

pôvodcom a intenčným faktorom všetkých súcich a existujúcich 

pozitívnych činností. On/Ona je intenčným počiatkom a potvrdzujúcim 

koncom akýchkoľvek činností vôbec.“ 

„V negatívnom stave sú úmysly pri všetkých činnostiach zamerané na popretie, 

odmietnutie, skreslenie, sfalšovanie alebo prekrútenie správneho chápania a prijatia 

pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Konečnými výsledkami takých činností je 

prisvojenie týchto zlých a lživých činov ich pôvodcom, čím potvrdzujú bláznivosť a 

šialenosť negatívneho stavu.“ 

„V pozitívnom stave sa robí všetko s pozitívnym a dobrým úmyslom vidieť, zažiť a 

potvrdiť fakt, že Pán Ježiš Kristus je život a inšpirátor všetkých takých činností a 

úmyslov, s ktorými sú tie začaté.“ 

„Robiac veci s takým úmyslom, Pán Ježiš Kristus prisvojuje členom pozitívneho 

stavu všetky pozitívne a dobré výsledky, dôsledky a následky ich činností. Tým 

prisvojením sú ich činnosti plne potvrdené.“ 

„Jeden nový dôležitý aspekt tohto zákona vznikol a začal existovať len nedávno. 

Toto sa udialo po dokončení fúzie a začleňovania fyzického tela-mäsa do celku 

Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, učiniac Ho/Ju Pravým Pánom Ježišom 

Kristom. Od toho momentu budú mať všetky potvrdenia takých činností osobnú, 

súkromnú a intímnu konotáciu. Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti sa 

osobne, súkromne a intímne zjaví každému jedincovi v pozitívnom stave, a tým 

zjavením potvrdí všetky idey, myšlienky, pocity, správanie a činnosti každého 

jedného jedinca. Toto je najblaženejší a najpovznášajúcejší spôsob potvrdzovania.“ 
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„Ďalšou novou zložkou tohto zákona je to, že kvôli tomuto bude zámerom všetkých 

činností pozitívneho stavu osobne Pán Ježiš Kristus a celé Stvorenie a jeho 

multivesmír.“ 

„Táto osobná zložka tejto skúsenosti sa nemohla plne uskutočniť, kým nebola 

celkom nastolená Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Jedným z mnohých dôležitých dôvodov Prvého Príchodu Ježiša Krista bolo 

vytvorenie takej skúsenostnej možnosti pre celé Stvorenie. Ako si pamätáte, 

dovtedy nebol možný žiadny priamy, osobný, súkromný a intímny vzťah s 

Najvyšším. Najvyšší mohol nadväzovať vzťah len sprostredkovane. Ľudské fyzické 

telo-mäso, začlenené do celku Prirodzenosti Najvyššieho, učiniac Ho/Ju Pánom 

Ježišom Kristom, zrušilo tento spôsob sprostredkovania.“ 

„Teraz je tu priama angažovanosť a potvrdzovanie všetkých činností sentientných 

entít v celom Stvorení.“ 

„Z novej perspektívy tohto zákona je zrejmé, aké je pre každého dôležité plne prijať 

do svojho srdca túto Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Toto bude odteraz 

jediným zdrojom skutočného potvrdzovania všetkých činností všetkých jedincov.“ 

„Kým nie sú konečné výsledky akýchkoľvek činností potvrdené uznaním a prijatím 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, žiadna z nich nemá správny pozitívny 

úmysel. Sú motivované zo zlého zdroja a zo zlých dôvodov. Taký zdroj a také 

dôvody dostávajú jedinca do negatívneho stavu. Samozrejme, život negatívneho 

stavu je založený na popretí a odmietnutí tohto zákona. Tam je všetko samoúčelné, 

bez akéhokoľvek ohľadu na Pána Ježiša Krista alebo vzájomný prospech a spoločné 

dobro. Ich činnosti preto nemôžu byť nikdy potvrdené v pozitívnom zmysle a 

nemožno im prisvojiť nič z pozitívnosti a dobroty.“ 

„6. ZÁKON BOŽSKEJ PROZRETEĽNOSTI PÁNA JEŽIŠA KRISTA:“ 

„Toto je Zákon Predvídania a Dovolenia. Po prvýkrát ho správne formuloval 

Swedenborg. Je to starý zákon. V podstate hovorí:“ 

„Božská Prozreteľnosť predvída všetky veci a poskytuje všetky 

príležitosti, aby sa všetky také veci stali uskutočnenou, realizovanou a 

manifestovanou realitou.“ 

„V prípade negatívneho stavu Božská Prozreteľnosť dovoľuje jeho bytie a 

existenciu len preto, lebo slúži nejakému veľmi dôležitému duchovnému poučeniu 

pre celé Stvorenie. Pojmy ,predvídanie‘ a ,dovolenie‘ sú tu použité preto, aby 

naznačili, že Stvoriteľ nič nepredurčuje ani nenariaďuje. Predurčenie a nariadenia 

znamenajú absolútnu nevyhnutnosť a žiadnu slobodu voľby. Toto je v rozpore s 

pravou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, ktorá je absolútna sloboda a voľba Sama 

Osebe a Sama od Seba. Je to tiež porušením Zákona Slobody Voľby.“ 

„Základná zásada tohto zákona stanovuje, že Pán Ježiš Kristus ovláda celý 

multivesmír a Zónu Vymiestnenia prostredníctvom Svojej Božskej Prozreteľnosti. 

Božská Prozreteľnosť je definovaná ako Absolútna Schopnosť usmerňovať 



KAPITOLA 10 

- 207 - 

všetky udalosti a osudy celého Stvorenia z bezčasovej a bezpriestorovej pozície a 

stavu. Pre Pána Ježiša Krista teda všetko je a deje sa tu-a-teraz, bez akejkoľvek 

minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Pán Ježiš Kristus je však úplne súčasne, 

súbežne a synchrónne prítomný v minulosti, prítomnosti i budúcnosti.“ 

„Tento dvojaký aspekt Jeho/Jej prítomnosti Mu/Jej dovoľuje neustále modifikovať 

všetky situácie takým spôsobom, aby ich prispôsobil stále sa meniacim voľbám 

všetkých účastníkov, a umožňuje zažiť všetky následky, výsledky, dôsledky a 

naplnenie takých volieb.“ 

„Vo všeobecnom zmysle Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista všetko vie a 

všetko predvída bez času a miesta.“  

„V špecifickom zmysle Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista necháva sentientné 

entity meniť ich voľby a životné osudy v súlade s ich slobodnou vôľou zmeniť 

počiatočnú voľbu a jej výsledky.“ 

„Činnosť Božskej Prozreteľnosti sa v tomto špecifickom zmysle obmedzuje na 

poskytovanie vhodných príležitostí na uskutočňovanie takých zmien. Neustále sú 

poskytované všetky príležitosti pre všetky voľby, s náležite definovanými 

dôsledkami každej voľby. Súčasne, každý akt voľby v sebe neodmysliteľne obsahuje 

schopnosť zmeniť, upraviť, odmietnuť alebo nahradiť tú voľbu. Božská 

Prozreteľnosť predvída taký akt a poskytuje priaznivé podmienky pre jeho 

uskutočnenie sa.“ 

„V negatívnom stave a na planéte Nula je však dovolené, aby sa určité udalosti 

udiali bez akejkoľvek ich počiatočnej voľby. Voľba byť v negatívnom stave určuje 

uskutočniteľnosť takého dovolenia. Ako viete, prirodzenosť negatívneho stavu 

nedovoľuje jedincovi slobodu voľby. Voľbou je byť negatívny/a, teda byť 

neslobodný/á. V dôsledku tejto situácie sa tam dejú mnohé veci, ktoré by za 

akýchkoľvek iných podmienok neboli nikdy zvolené.“ 

„Ešte raz, toto je dovolené nie preto, že si to Pán Ježiš Kristus želá, ale kvôli 

dôležitému duchovnému poučeniu, ktoré bude napokon viesť k zrušeniu zvolenia si 

negatívneho stavu. Zrušiť zvolenie si negatívny stav je správna voľba. Kvôli tejto 

správnej voľbe je dovolené, aby sa v negatívnom stave diali mnohé veci, ktoré 

nemajú žiadny zmysel ani význam.“ 

„Ale, koniec koncov, negatívny stav nemá žiadny zmysel ani význam. Jeho bytie a 

existencia sú, okrem iného, dovolené len za účelom ilustrovať a demonštrovať, že 

nemá žiadny zmysel ani význam.“ 

„Božská Prozreteľnosť neriadi, neudržuje a neusmerňuje nič ani nikoho nútením, 

násilím, nátlakom alebo nariaďovaním, ale len slobodnou voľbou. V Absolútnom 

Stave Pána Ježiša Krista je jasne prítomný a viditeľný vo svojom absolútnom 

zmysle celý nekonečný počet súcich a existujúcich volieb, s ich absolútnymi 

dôsledkami. Z tej pozície Pán Ježiš Kristus riadi, usmerňuje a udržuje celý 

multivesmír a Zónu Vymiestnenia.“ 
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„Do novej konotácie tohto zákona je zahrnutá Zóna Vymiestnenia, ktorá bývala z 

dovolenia Najvyššieho pod vládou pseudo-tvorcov. Tú vládu im odobral Ježiš 

Kristus počas Jeho/Jej návštevy vo všetkých Peklách po Jeho/Jej ukrižovaní.“ 

„Úplná kontrola nad osudmi všetkých v negatívnom stave bola získaná po úplnom 

dokončení procesu zlučovania a kríženia fyzického tela-mäsa s Najvyšším.“ 

„Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista môže prostredníctvom prvkov toho tela 

preniknúť všetkými aspektmi celej Zóny Vymiestnenia, všetkých Pekiel a vašej 

planéty a usmerňovať, ovplyvňovať a modifikovať akúkoľvek situáciu a stav, ktoré 

tam existujú. To Mu/Jej dáva príležitosť pripraviť každého v negatívnom stave na 

jeho/jej konečné spasenie a oslobodenie z negatívneho stavu a na úplné odstránenie 

negatívneho stavu. Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista teda teraz plne riadi 

negatívny stav, s vyššie uvedeným cieľom na mysli — s cieľom spásy a 

vyslobodenia.“ 

„V novom aspekte tohto zákona je budúci osud každého určený jeho/jej vzťahom k 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Čím viac niekto prijíma túto Prirodzenosť, 

tým viac je vedený Božskou Prozreteľnosťou Pána Ježiša Krista — podľa slobodnej 

voľby. Čím menej prijíma túto Prirodzenosť, tým je viac nevyhnutnosti, menej 

slobody voľby a tým väčšia je prítomnosť negatívneho stavu.“ 

„Nevyhnutnosť je však nevyhnutná len vďaka počiatočnej slobodnej voľbe 

dotyčného dostať sa do stavu alebo položenia, alebo života nevyhnutnosti. Vlastne, 

jedinou existujúcou nevyhnutnosťou je nevyhnutnosť môcť si slobodne zvoliť 

čokoľvek a znášať plné dôsledky každej voľby. V tomto nepopierateľnom fakte 

tkvie význam Zákona Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Jednou z najdôležitejších funkcií tohto zákona je neustále zabezpečovanie, aby boli 

stále dostupné všetky voľby a aby boli poskytované príležitosti pre znášanie alebo 

manifestovanie úplných následkov, výsledkov a dôsledkov takých volieb. To platí 

tak pre pozitívny, ako aj pre negatívny stav.“ 

„V negatívnom stave sa voľba nevyhnutnosti a dôsledky takej voľby plne 

manifestujú, demonštrujú a realizujú na konkrétnych príkladoch životov ľudí, ktorí 

vykonali takú bláznivú voľbu.“ 

„Ďalším dôležitým aspektom tohto zákona je neustále zabezpečovanie, aby 

každému, kto sa rozhodne po ponaučení sa z následkov predošlej voľby zmeniť 

svoju počiatočnú voľbu, bola vždy k dispozícii zmena volieb. Neoddeliteľnou 

súčasťou tohto zákona je princíp Milosrdenstva a Odpustenia. Tento princíp 

umožňuje zmenšiť dôsledky jedincových bláznivých volieb a urýchliť proces 

poučenia sa z nich.“ 

„Len čo si jedinec uvedomí, že tá voľba bola bláznivá a nevhodná, a len čo je jasne 

vidieť všetky dôsledky takej voľby a prebieha proces ich zažívania, môže sa odvolať 

na princíp milosrdenstva a odpustenia a zastaviť ten proces.“ 
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„Tento princíp hrá v neprospech nutnosti zažívať dôsledky akejkoľvek voľby, 

poskytujúc novú príležitosť pre učinenie inej voľby. Zákon Božskej Prozreteľnosti 

zabezpečuje, že každému, kto sa na tento princíp odvolá, je poskytnutá úľava.“ 

„Odvolanie sa na tento princíp sa uskutočňuje plným uvedomením si tohto faktu, 

uznaním, že došlo k ponaučeniu, obrátením sa na Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti, vyznaním svojho bláznovstva v tejto veci a prejavením ľútosti 

a ochoty zmeniť sa.“ 

„Len čo sa táto úpenlivá prosba predloží Pánovi Ježišovi Kristovi, On/Ona z pozície 

Svojej Božskej Prozreteľnosti dôkladne zváži všetky aspekty života toho jedinca, z 

hľadiska Absolútneho poznania, čo je pre toho jedinca z pohľadu jeho/jej večného 

aj prechodného života najlepšie, a urobí sa v tejto veci konečné rozhodnutie. 

Dôsledky sú potom buď úplne odvrátené, alebo upravené, alebo zmenené, alebo 

učinené znesiteľnejšími.“ 

„Ohľadne tohto zákona si musíte veľmi jasne uvedomiť, že Božská Prozreteľnosť 

Pána Ježiša Krista vždy berie do úvahy to, čo je pre každého jedinca najlepšie z 

hľadiska večného života toho jedinca, a nie z hľadiska dočasného stavu, v akom sa 

každý jedinec nachádza v každom danom čase.“ 

„Toto je veľmi dôležitý aspekt Zákona Božskej Prozreteľnosti. Ak o niečo prosíte a 

to niečo vám z pohľadu momentálnej dočasnej pozície pripadá skutočne ako veľmi 

dobrá myšlienka, ale ak v konečnom zmysle môže splnenie vašej požiadavky ublížiť 

vášmu budúcemu vývoju a kvalite vášho večného života, vaša žiadosť bude vo váš 

vlastný prospech zamietnutá.“ 

„Je veľmi dôležité uvedomiť si, že ľudia tento faktor pri svojom postoji neberú do 

úvahy. V dôsledku toho na Boha veľmi zatrpknú, ak ich prosbe nevyhovie. Princíp 

je tu nežiadať o nič iné, než aby sa vo vašom živote v každom danom čase alebo na 

trvalej báze konala vôľa Pána Ježiša Krista.“ 

„Taká prosba dovoľuje Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista usmerňovať váš 

život takým spôsobom, aby bol naveky zaistený váš nesmrteľný život v pozitívnom 

stave. Preto zveriť sa do rúk tejto Božskej Prozreteľnosti je múdre rozhodnutie, aby 

ste boli vedení Pánom Ježišom Kristom, a nie vašimi túžbami, želaniami a 

požiadavkami, ktoré môžu, ale aj nemusia byť (zvyčajne nie sú) v súlade s tým, čo 

je pre vás najlepšie v konečnom zmysle. Pamätajte si, že sa nepoznáte v absolútnom 

zmysle. Vaše poznanie seba ako aj všetkého ostatného je obmedzené vaším 

relatívnym stavom. Len Pán Ježiš Kristus vás pozná v absolútnom zmysle. Preto len 

On/Ona v Jeho/Jej Božskej Prozreteľnosti absolútne vie, čo je pre vás naveky 

najlepšie.“ 

„Pokiaľ ide o negatívny stav a všetkých jeho nasledovníkov, všetky snahy a vláda 

Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista sú zamerané na konečnú spásu každého z 

negatívneho stavu a na konečnú deaktiváciu a odstránenie negatívneho stavu.“ 

„Toto je Zákon Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 210 - 

„7. ZÁKON TVORIVOSTI, DUCHOVNÉHO ÚŽITKU A ÚČELU:“ 

„Tento zákon čerpá z prirodzenosti Stvoriteľa:“ 

„S touto prirodzenosťou je neoddeliteľne spojená a jej stavu je vlastná 

Absolútna potreba stále tvoriť niečo nové a iné. S touto potrebou je ale 

aj neoddeliteľne spojený a jej stavu je vlastný fakt, že čokoľvek, čo je 

stvorené, je stvorené s nejakým dôležitým zámerom na mysli, kvôli 

nejakému dôležitému využitiu.“ 

„Toto je zákon opodstatnenia:“ 

„Všetko, čo je a existuje, či už priamym stvorením Stvoriteľa, alebo z 

dovolenia Stvoriteľa (negatívny stav), je a existuje pre nejaké dôležité 

využitie a na nejaký dôležitý účel. Opodstatnením bytia a existencie 

toho je využitie a účel toho. Keby to nemohlo slúžiť nejakému využitiu a 

účelu, buď by to nebolo stvorené, alebo by nebolo dovolené, aby sa to 

uskutočnilo.“ 

„Keď už niečo vyčerpá svoju užitočnosť a plne poslúži svojmu účelu, dospieva to 

do svojho konca a je to nahradené niečím úplne novým, s iným využitím a iným 

účelom.“ 

„Nikdy nemôžu jestvovať alebo byť stvorené, alebo mať dovolené byť a existovať 

dve presne tie isté veci, pretože by zopakovali ten istý úžitok a účel. To by bolo 

porušením tu formulovaného zákona. Tvorivý čin Stvoriteľa nie je nikdy 

márnotratný. Na druhej strane, keď už niečo vyčerpá svoju užitočnosť a doslúži 

svojmu účelu, nemôže to byť nahradené tým istým, pretože to už manifestovalo 

kvalitu svojho vlastného využitia a účelu. Bolo by to opakovaním toho istého stavu 

alebo situácie, ktoré už boli plne zažité predtým. Ešte raz, bolo by to plytvaním 

tvorivého úsilia. Musí to byť teda nahradené niečím úplne novým, dovtedy 

neexistujúcim, s novým účelom a využitím.“ 

„Tento fakt je nutnou podmienkou života celého Stvorenia, aby sa vyhlo stagnácii. 

Stagnácia je smrteľný nepriateľ tvorivého procesu. Pre celé Stvorenie je teda 

zaistené, aby bolo stále k dispozícii niečo nové, niečo iné, s novým a iným účelom a 

využitím.“ 

„Tento zákon platí tak pre Stvoriteľa, ako aj pre všetky sentientné entity, stvorené za 

určitým účelom a využitím. Tento zákon znamená, že sentientné entity boli stvorené 

na podobu a obraz svojho Stvoriteľa. Preto sú nositeľmi Jeho/Jej Prirodzenosti v 

relatívnom stave. Touto prirodzenosťou je byť tvorivý za účelom a pre úžitok 

všetkých.“ 

„Hlavným účelom stvorenia sentientných entít bolo teda, aby boli tvorivé a podelili 

sa o svoje tvorivé snahy so všetkými. V tom je ich využitie pre Stvoriteľa. Stvoriteľ, 

súc Absolútny a Absolútne Tvorivý, Sa môže prejaviť v nekonečnej rozmanitosti a 

spôsoboch tvorivých snáh všetkých sentientných entít. Keďže tvorivé úsilie v 

každom pochádza z Absolútneho Tvorivého Úsilia Stvoriteľa, ktorý absolútne vždy 
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je, užitočnosť sentientných entít samých osebe sa nikdy nemôže vyčerpať a účel 

úplne naplniť. Keď sú teda sentientné entity už raz stvorené, budú navždy užitočné a 

účelné.“ 

„Avšak, plody ich tvorby alebo čokoľvek, čo bolo stvorené za ich účelom, v 

mnohých prípadoch, keď už splní svoj účel a vyčerpá svoju užitočnosť, skončí. 

Tieto plody samé osebe nemajú absolútnu hodnotu, pretože vychádzajú z 

relatívnych potrieb. Rozdielne situácie, stavy a podmienky, v ktorých sa sentientné 

entity nachádzajú v každom jednotlivom kroku a raste ich tvorivého úsilia, si 

vyžadujú rozličné plody prospešné povahe každého kroku. Len čo je ten krok 

dokončený, plody alebo nástroje, ktoré napomáhali uskutočneniu sa toho kroku, nie 

sú už viac užitočné a neslúžia žiadnemu účelu. Sú nahradené niečím novým, čo 

bude lepšie slúžiť rastu a nastoleniu ďalšieho kroku tvorivého úsilia všetkých 

sentientných entít.“ 

„Ako viete, jedným takým plodom činnosti niektorých sentientných entít bol 

negatívny stav. Aktivovali negatívny stav s určitým cieľom a presne definovaným 

využitím.“ 

„Pri predošlej konceptualizácii tohto zákona sa nesprávne predpokladalo, že 

negatívny stav môže mať večný účel a využitie. Tak by to mohlo byť, len keby bol 

začatý v Absolútnom Stave Stvoriteľa. On ale nebol. Absolútny Stav je Absolútne 

Pozitívna Prirodzenosť (Zákon Duchovnej Jednostrannosti). Preto nemôže nikdy 

začať nič negatívneho charakteru. Bolo by to v rozpore so samotnou Jeho/Jej 

Prirodzenosťou.“ 

„Sentientné entity, ktoré aktivovali negatívny stav, ale môžu a dokážu začať niečo, 

čo nie je priamo zo Stvoriteľa. Vychádza to z ich potreby dostať odpoveď na 

duchovnú otázku, aký by bol život, keby nemal pôvod v Absolútne Pozitívnom 

Stave Stvoriteľa a v Jeho/Jej duchovných princípoch, ale v nejakom inom stave a 

položení.“ 

„Negatívny stav je odpoveďou na tú otázku. Kvôli zopakovaniu, účelom 

negatívneho stavu je zodpovedanie tej otázky. Jeho duchovný úžitok spočíva v 

zodpovedaní tej otázky pomocou živých a konkrétnych príkladov životných štýlov 

ľudí a ďalších tvorov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli byť v negatívnom stave presne 

za týmto účelom. Je teda zrejmé, že podľa podmienky tohto zákona negatívny stav 

nemôže trvať naveky, ale len kým plne nezodpovie túto otázku pre poučenie 

všetkých.“ 

„Samotný proces učenia sa je večný proces. Učebný predmet je však dočasný 

proces, kým nie je plne zvládnutý. Len čo je niečo úplne naučené, učebný predmet 

už nie je viac potrebný, pretože už poslúžil tomu účelu. Nič viac sa už z neho nedá 

naučiť. Následne je z učebného plánu vyradený. Namiesto toho vznikne a uzrie 

svetlo sveta nový predmet, ktorý vám poskytne príležitosť naučiť sa niečo úplne 

nové.“ 
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„Nesprávny dojem mnohých ľudí, týkajúci sa večného trvania negatívneho stavu, 

vychádza z popletenia si procesu učenia sa (ktorý nikdy nekončí) s učebným 

predmetom (ktorý zostáva dovtedy, kým nie je plne zvládnutý).“ 

„Večné trvanie negatívneho stavu by bolo porušením tohto zákona, pretože nega-

tívny stav je predmetom a cieľom učenia sa, ale nie samotným procesom učenia sa.“ 

„Okrem Absolútneho Stavu a sentientných entít, ktoré pochádzajú z tohto 

Absolútneho Stavu, všetky predmety a ciele učenia sa sú limitované svojím 

obsahom. Ak by to nebolo tak, nikto by sa nemohol nič naučiť úplne. To by bola pre 

Stvorenie zúfalá situácia, lebo by bolo naveky neschopné naučiť sa niečo. Učilo by 

sa stále to isté bez akejkoľvek nádeje zvládnuť predmety a ciele svojho učenia sa.“ 

„V tom prípade by sa nikdy nezistila odpoveď na vyššie uvedenú otázku a všetci 

ľudia by boli odsúdení naveky zostať alebo byť uväznení v jednom stave a položení. 

Taký údel by viedol k existenciálnej samovražde celého Stvorenia. A toto by bol 

koniec všetkých tvorivých snáh. Takáto situácia by nemohla slúžiť žiadnemu účelu 

ani úžitku. Podľa tohto zákona je to vyslovene nemožné.“ 

„Novými aspektmi a aktualizáciou tohto zákona je to, že jediným súcim a 

existujúcim Absolútnym Stvoriteľom je Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti. Absolútna Zmena v Jeho/Jej Prirodzenosti dokazuje fakt, že 

Absolútnym východiskovým bodom všetkých pozitívnych zmien je zmena v 

samotnej prirodzenosti Stvoriteľa.“ 

„Tento fakt nebol známy, kým nebol dokončený proces zmeny v Najvyššom, ktorý 

sa stal Pánom Ježišom Kristom. Keďže táto zmena je Absolútnych Rozmerov, 

štúdium aspektov tejto zmeny bude mať nekonečné možnosti.“ 

„Táto zmena zahájila úplne novú éru tvorivého poznávania, ktorá bude udávať smer 

všetkým tvorivým snahám všetkých sentientných entít do samého konca tohto 

časového cyklu. V tomto fakte tkvie jeden z mnohých nekonečných účelov a 

duchovných úžitkov Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Akékoľvek úspešné tvorivé úsilie všetkých sentientných entít bude odteraz závisieť 

od ich schopnosti a ochoty prijať túto Novú Prirodzenosť a prispôsobiť svoju 

vlastnú prirodzenosť, čo sa týka jej štruktúry a dynamiky, Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Čím viac ju prijmú, tým viac tvorivosti, duchovného úžitku a účelu 

bude obsahovať ich vlastné tvorivé snaženie a tým väčší skutočný význam a účel 

života vo všeobecnosti, a zvlášť svojho života, získajú.“ 

„8. ZÁKON DUCHOVNÉHO POKROKU:“ 

„Tento zákon bol obšírne definovaný a prebraný v knihe Základy ľudskej 

duchovnosti. Tento zákon v podstate hovorí:“ 

„Každá sentientná entita vzniká a rodí sa v určitom bode Stvorenia, v 

určitom stave, procese, položení alebo v určitom čase a priestore. V 

tom okamihu začína svoj život od najnižšieho bodu duchovného 



KAPITOLA 10 

- 213 - 

uvedomenia a od toho okamihu postupuje vpred a ďalej, nikdy viac sa 

už nevrátiac, fyzicky ani duchovne, presne na to isté miesto, do toho 

istého času, položenia, stavu alebo procesu. Nikdy nemožno nijakým 

spôsobom, cestou či formou za žiadnu cenu zopakovať či zažiť žiadne 

dva rovnaké alebo podobné stavy.“ 

„Realizácia tohto zákona má mnohé formy. Hlavným aspektom tohto zákona je jeho 

diskrétny a kontinuálny modus. Existuje diskrétny pokrok a kontinuálny pokrok. 

Pokrok od jedného kroku k druhému, od jedného stupňa k druhému, od jednej 

úrovne k druhej, od jednej dimenzie k druhej, od jedného stavu k druhému, alebo od 

jedného miesta k druhému je vždy diskrétny. Neexistuje medzi nimi žiadna priama 

spojitosť, len tá, že jeden predchádza druhý a ten druhý nasleduje po tom 

predošlom. Súvzťažia len v tom zmysle.“ 

„Dobrým príkladom diskrétnej modality je vaša inkarnácia na planétu Nula. 

Neexistuje žiadna spojitosť, dokonca ani vedomá spomienka na žiaden váš zážitok 

spred príchodu na túto planétu. A nielen to, vaša planéta nemá priame spojene so 

žiadnym iným miestom. Vo vašej slnečnej sústave existuje niekoľko planét. Všetky 

sú závislé od vzájomnej gravitácie, ale neexistuje medzi nimi žiadne fyzické 

spojenie. Sú uzavreté vo svojej vlastnej sfére a prostredí, ktoré nie je prenosné na 

žiadnu inú planétu.“ 

„Keď už raz opustíte svoju planétu a svoje telo, nemôžete preniesť svoju planétu a 

svoje telo do vášho ďalšieho kroku alebo úrovne, alebo dimenzie. Môžete po 

opustení vašej planéty a tela vstúpiť do nejakého nového stavu, tela, miesta alebo 

podmienok, no nedokážete si vziať nič konkrétne z predchádzajúceho kroku okrem 

vašich spomienok a sympatií, za účelom budovania na základe porovnania.“ 

„Toto je diskrétna modalita duchovného pokroku. Znamená, že sa nikdy nemôžete 

vrátiť späť do tej istej situácie vďaka tomu istému spôsobu zážitku, ako by vás 

chceli presvedčiť mnohí stúpenci bláznivej koncepcie reinkarnácie. Podľa fyzickej 

koncepcie reinkarnácie sa vraciate na tú istú planétu, a vo vašom prípade do toho 

istého procesu fyzického narodenia sa v materinskom lone, a ešte k tomu do toho 

istého prírodného stupňa negatívneho stavu. Máte tu teda najmenej trojaké 

opakovanie tej istej situácie. Taká možnosť by bola úplným porušením tohto 

zákona.“ 

„Toto vyhlásenie je platné pre každú situáciu v Stvorení či pre každú jeho dimenziu, 

nielen pre vašu planétu alebo Zónu Vymiestnenia. Diskrétna modalita duchovného 

pokroku vylučuje akúkoľvek možnosť fyzickej, doslovnej reinkarnácie na 

akomkoľvek mieste alebo stave.“ 

„Na druhej strane, kontinuálna/spojitá modalita duchovného pokroku je platná len v 

rámci každého kroku, stupňa, úrovne, dimenzie, stavu alebo procesu.“ 

„Keď už raz zaujmete miesto v určitom kroku, zostávate tam len dovtedy, kým vám 

ten krok má čo ponúknuť vo veci vášho duchovného pokroku. Začínate od 

najmenšieho stupňa poznania ohľadne obsahu toho kroku a končíte s najväčším 
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možným poznaním jeho obsahu v súvislosti s vašimi potrebami. Od najmenšieho 

k najväčšiemu je kontinuálny spôsob duchovného pokroku. Od najnižšieho k 

najvyššiemu je jeho diskrétny spôsob. Súvťažné faktory významu slov ,najnižší‘ a 

,najvyšší‘ sú v skutočnosti — od najexternejšej pozície k najhlbšiemu vnútornému 

stavu.“ 

„V negatívnom stave má tento proces, samozrejme, spätný charakter, ale rovnaký 

základný smer.“ 

„Celý proces duchovného pokroku, respektíve úpadku (v negatívnom stave) je vždy 

určený postojom každého k Absolútnemu Stavu, čiže k Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Toto je jeden z najvýznamnejších aspektov tohto zákona.“ 

„V novej konotácii tohto zákona je odteraz rozsah, miera a kvalita akéhokoľvek 

duchovného pokroku, respektíve úpadku určená postojom každého k Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Keďže toto je úplne nový stav, ktorý úplne nahrádza predošlý, žiadny skutočný 

duchovný pokrok nie je viac možný bez prvotného uznania a prijatia Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Ako môžete nadviazať vzťah s niečím alebo 

niekým, čo už viac neexistuje? Toto je nový Zákon Duchovného Pokroku.“ 

„9. ZÁKON VEČNÉHO TRVANIA/POKRAČOVANIA:“ 

„Každá sentientná entita, ktorá je nositeľkou akéhokoľvek prvku alebo 

črty života, vyžarujúcich z Absolútneho Zdroja Života — Pána Ježiša 

Krista (predtým Najvyššieho) — musí naveky zotrvať/pokračovať vo 

svojom jedinečnom, individuálnom a individualizovanom živote ako 

sebastotožnená osobnosť, zreteľne iná, než je ktokoľvek druhý, ako 

svoje vlastné ,ja som‘, v režime večného sebauvedomenia.“ 

„Dôležitý je tu dôraz na slová ,jedinečná‘, ,sebastotožnená‘, ,zreteľne iná osobnosť‘, 

,vlastné ja som‘ a ,večné sebauvedomenie‘. Dôvodom tohto zdôraznenia je vyhnutie 

sa falošnému dojmu, ktorý vyjadrujú mnohé takzvané duchovné učenia na vašej 

planéte a v celej Zóne Vymiestnenia tvrdiace, že jedinec postupne akosi stratí svoju 

vlastnú identitu ako sebauvedomelá jedinečná bytosť a splynie s Bohom, stanúc sa 

akýmsi bohom alebo jedným s Bohom. Čo z takého márneho splynutia, ak nebude 

existovať žiadne vedomie toho, že jedinec je tým, čím je, a že je súčasťou toho 

imaginárneho Boha? Toto sa rovná večnej smrti.“ 

„Ako môže jedinec v súlade so Zákonom Potvrdenia potvrdiť fakt svojho splynutia, 

ak nebude mať žiadne osobné, súkromné, intímne, jedinečné a plne vedomé 

uvedomenie si skúsenosti, že sa taký akt odohral? Ak neexistuje žiadne vedomé 

uvedomenie si tohto faktu, ten akt nemôže byť potvrdený. Preto sa prakticky nikdy 

nestal.“ 

„Zmysel akéhokoľvek bytia a existencie vychádza z uvedomovania si toho bytia a 

existencie. Ako si pamätáte, život multivesmíru závisí výlučne od duševnej činnosti 

sentientnej mysle. Život akéhokoľvek špecifického aspektu bytia a existencie toho 
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multivesmíru závisí od špecifickej, jedinečnej a nenapodobiteľnej duševnej činnosti 

rôznych sentientných myslí. Ako celok tvoria jednu sentientnú myseľ. Tento akt je 

však riadený vyššie definovaným Zákonom Rôznorodej Jedinosti a Rovnocennosti. 

Čím väčší stupeň rôznorodosti jedinečných sentientných myslí, tým väčšia 

prítomnosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Keďže Absolútna Prirodzenosť Pána Ježiša Krista je naveky nevyčerpateľná, kvôli 

zažitiu väčšieho a väčšieho stupňa Jeho/Jej prítomnosti je nutné neustále tvoriť 

jedinečných, neopakovateľných a sebauvedomelých jedincov, ktorých bytie a 

existencia by umožňovali taký životne dôležitý zážitok.“ 

„Zmiznutie týchto jedincov v Absolútnom Stave Pána Ježiša Krista by tento zážitok 

umožňovalo menej a menej, kým by celý multivesmír neprestal existovať. Taký akt 

by nemal žiadny účel ani osoh. Toto by porušilo aj vyššie formulovaný siedmy 

zákon. Je však aj iný aspekt tohto zákona, ktorý treba formulovať.“ 

„Podľa tohto zákona jedinečný večný život každej sentientnej entity nezávisí od 

vonkajšej alebo fyzickej formy jej manifestácie. Kým jedinečný duch a duša sú 

nositeľmi života, fyzické telo nie je. Žije len vďaka prítomnosti toho ducha a duše v 

tej konkrétnej forme. Preto je táto forma modifikovateľná, meniteľná, nahraditeľná 

a dočasná.“ 

„Posudzovať pomery jedincovho ducha a duše podľa stavu jeho/jej tela alebo 

vonkajšej formy je hrubá chyba. Mnohí blázniví ľudia na vašej planéte sa 

domnievajú, že koniec života v ich tele znamená koniec ich života a že oni sami 

prestanú byť a existovať.“ 

„Vonkajšiu formu alebo fyzické telo si duch a duša každého jedinečného jedinca 

vyberá podľa svojich duchovných potrieb, ktoré má v súvislosti so svojím 

duchovným pokrokom. Ako si pamätáte z predtým formulovaného zákona (č. 8), 

vonkajšie formy jedincovej manifestácie nie sú prenosné do žiadneho iného stavu, 

miesta a položenia, ale len v rámci každého miesta či stavu.“ 

„Len čo dôjde k potrebe presiahnuť ten krok, stav, položenie, miesto alebo 

čokoľvek, čo kto má, dotyčný akýmkoľvek spôsobom odloží vonkajšiu formu svojej 

manifestácie a vezme na seba nejakú inú formu. V tom momente nezostane v tej 

forme žiadny život a ona sa navráti do elementárneho stavu svojho prostredia, z 

ktorého bola vytvorená a oživená sentientnou mysľou (duchom a dušou).“ 

„Nový aspekt tohto zákona sa týka kvality večného trvania/pokračovania každého. 

Táto kvalita bude odteraz určená postojom a názorom každého na Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Úplné stotožnenie sa s touto prirodzenosťou dodá 

každému najväčší možný zmysel, potešenie, uspokojenie a motiváciu k tomuto 

večnému pokračovaniu a väčší stupeň jedinečnosti, individuality, sebauvedomenia, 

nezávislosti a pocitu neopakovateľnosti svojho ,ja som‘.“ 

„Toto je najžiaducejší výsledok takého stotožnenia sa, pretože zaisťuje väčšiu a 

väčšiu mieru prítomnosti Pána Ježiša Krista. Niet väčšieho potešenia, radosti a 
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povznesenia v Stvorení, než zažívať takú väčšiu a väčšiu prítomnosť Pána Ježiša 

Krista najosobnejším, najsúkromnejším a najintímnejším spôsobom. To inšpiruje 

natrvalo a nevyčerpateľne každú súcu a existujúcu sentientnú entitu.“ 

„10. ZÁKON DUCHOVNEJ MORÁLKY A SKÚSENOSTI:“ 

„Tento zákon definuje to, čo je vhodné, správne a morálne z hľadiska duchovných 

princípov. Určuje žiaduci a prijateľný spôsob zažívania a správania. Hovorí:“ 

„Všetky zážitky, správanie, činy, myšlienky, pocity, túžby, želania, 

chcenia, úmysly a sklony sú duchovne vhodné, správne a morálne, ak 

vychádzajú zo sklonu k presadzovaniu spoločného dobra, vzájomného 

prospechu a úžitku pre všetkých, a ak sú vykonávané, vyjadrované 

alebo vnímané v záujme Pána Ježiša Krista, druhých a seba.“ 

„Môžete zažiť všetko, čo je len možné, ak to robíte s týmto zámerom na pamäti. Nič 

nie je zakázané a na nič sa nekladú žiadne obmedzenia, ak sú úmysel a motivácia 

správne a ak sa to robí za účelom zlepšenia a obohatenia svojho života, aby sa 

človek stal lepším jedincom, duchovnejším jedincom, milujúcejším a múdrejším 

jedincom, jedincom znalejším, jedincom úplne nesebeckým (v zmysle ego stavov), 

jedincom skromnejším, pokornejším a nevinnejším, jedincom užitočnejším, 

prospešnejším a nápomocnejším, a viac a viac takým, aký je Pán Ježiš Kristus, 

podobným Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Neexistuje žiadna iná definícia duchovnej morálky a skúsenosti. Popieranie tohto 

faktu je duchovne nemorálne. Je duchovne nemorálne popierať bytie a existenciu 

duchovných princípov. Je duchovne nemorálne popierať existenciu Stvoriteľa.“ 

„V novej konotácii tohto zákona je duchovne nemorálne popierať a odmietať fakt, 

že Najvyšší učinil Svoje Božské Ľudským a Svoje Ľudské Božským. Najväčšou 

duchovnou nemorálnosťou zo všetkého je popierať a odmietať Novú Prirodzenosť 

Pána Ježiša Krista. Kto toto robí, pácha duchovné cudzoložstvo.“ 

„Je duchovne nemorálne popierať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a tu 

sformulované duchovné zákony.“ 

„Sexuálna morálka nie je výnimkou z tohto zákona. Akákoľvek sexuálna úchylka a 

zvrhlosť normálneho sexuálneho aktu je duchovne nemravná, pretože porušuje 

základné princípy jednoty maskulinity a feminity.“ 

„Sexuálna úchylka a zvrátenosť nie je určovaná podľa pohlavného aktu medzi 

súhlasiacimi dospelými mužmi a ženami (nech sa pohlavný styk odohrá v 

akejkoľvek pozícii a akýmkoľvek spôsobom), ale na základe odmietania mať 

pohlavný styk s opačným pohlavím, alebo na základe jeho vykonávania spôsobom, 

ubližujúcim a škodiacim svojmu sexuálnemu partnerovi alebo sebe.“ 

„Je duchovne nemorálne mať s kýmkoľvek sexuálny pomer z akýchkoľvek 

sebeckých, postranných alebo bezohľadných dôvodov. Toto sa týka aj vlastného 

partnera.“ 
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„Duchovne je vysoko morálne a vhodné mať sexuálny pomer s akoukoľvek 

súhlasiacou dospelou osobou opačného pohlavia, ak sa to robí kvôli zdieľaniu, 

vzájomnému prospechu a vzájomnému pozdvihnutiu a obohateniu oboch životov a 

pre číre potešenie, rozkoš a uvoľnenie. To zahŕňa tak takzvaných slobodných, ako aj 

takzvaných ženatých/vydatých jedincov.“ 

„Čokoľvek, čo napomáha duchovnému pokroku a prispieva k nekonečnej 

rozmanitosti skúseností ohľadne duchovnej reality Stvorenia, jedinečne zobrazenej 

v každom jedincovi, je duchovne veľmi morálne a správne. Čokoľvek, čo prispieva 

k väčšiemu poznaniu a chápaniu Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, iných a 

seba, je duchovne morálne a vhodné. Čokoľvek, čo prekáža takému zažívaniu, je 

veľmi nemorálne a nebezpečné.“ 

„V tomto ohľade je celá prirodzenosť negatívneho stavu úplne nemorálna, pretože 

popiera platnosť tohto zákona. Na druhej strane, negatívny stav uvaľuje na ľudský 

život reštrikcie, obmedzenia a tabu, potláčajúc zážitky potrebné pre jeho správny 

duchovný rast a vývoj. Uvaľovať na kohokoľvek také reštrikcie, obmedzenia a tabu 

je duchovne veľmi nemorálne. Je to porušením zákona slobody voľby kvôli 

princípom (č. 1) a potreby mať neobmedzené skúsenosti za tým účelom, ako to 

definuje tento zákon.“ 

„Zo žiadnej skúsenosti nemôže vzísť nič zhubné a škodlivé, ak sa to robí z pozície 

lásky a múdrosti a kvôli tomu, čo je načrtnuté v tomto zákone.“ 

„Duchovne je veľmi nemorálne a nebezpečné popierať fakt, že Nová Prirodzenosť 

Pána Ježiša Krista je aj Absolútne Maskulínna, aj Absolútne Feminínna.“ 

„Z toho vyplýva fakt, že je duchovne nemorálne a nebezpečné uprednostňovať alebo 

vyzdvihovať jeden princíp nad druhý, najmä pokiaľ ide o mužov a ženy, považujúc 

jeden za hodnotnejší a zbožnejší než druhý.“ 

„Je duchovne náležité, správne a morálne považovať mužov a ženy za rovnocenných 

a rovnoprávnych vo všetkých ohľadoch, bez akejkoľvek výnimky a vylúčenia 

niekoho.“ 

„Duchovne je veľmi nemorálne u kohokoľvek čokoľvek presadzovať, nanucovať a 

nahovárať mu/jej to a manipulovať, využívať, zneužívať, podvádzať, klamať alebo 

úmyselne a vedome zavádzať ľudí akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek smere 

(vrátane sexuálnych záležitostí).“ 

„V novej konotácii tohto zákona je všetko, čo prispieva k nadviazaniu osobného, 

súkromného a intímneho vzťahu s Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, 

najmorálnejšou a najžiaducejšou udalosťou. Takej osobe je všetko dovolené, lebo 

všetko bude robiť z Pána Ježiša Krista, podľa Pána Ježiša Krista, skrz Pána Ježiša 

Krista, s Pánom Ježišom Kristom a pre Pána Ježiša Krista v duchu bezpodmienečnej 

lásky a rozlišujúcej múdrosti pri rozoznávaní, čo je z vôle Pána Ježiša Krista, a čo z 

negatívneho stavu. Taká osoba nebude vôbec túžiť, želať si, nachádzať potešenie 
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alebo podobne v konaní čohokoľvek, čo je z negatívneho stavu alebo čo je 

negatívnemu stavu príjemné.“ 

„Základným aspektom tohto zákona je, že podľa definície tohto zákona nemožno to, 

či sa niekto správal morálne alebo nemorálne, posúdiť podľa externých, vonkajších 

kritérií. Mnohí ľudia navonok spĺňajú požiadavky tohto zákona, ale vnútorne nie sú 

v súlade s princípmi tohto zákona.“ 

„Na druhej strane, mnohí ľudia podľa definície iných ľudí alebo podľa ľudských 

zákonov zdanlivo konajú nemorálne, ale ich vnútorný úmysel a motivácia sú v 

súlade s duchom tohto zákona.“ 

„Duchovne je preto veľmi nemorálne posudzovať kohokoľvek v akomkoľvek 

ohľade podľa vonkajších faktorov. A keďže vnútorné faktory akéhokoľvek 

správania a postoja sú známe len Pánovi Ježišovi Kristovi a najvnútornejšej 

Duchovnej Mysli danej osoby, duchovne je morálne prenechať celý súd Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Je to medzi Ním/Ňou a každým jedincom.“ 

„V konečnom zmysle, v novej konotácii tohto zákona, je duchovná morálnosť a 

skúsenosť odteraz určená výlučne jedincovým vzťahom k Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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JEDENÁSTA KAPITOLA 
 

Pojmy hriech a ľudské problémy 
 

 

22. februára 1988 o 6.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Téma tejto kapitoly priamo súvisí s Desiatym Duchovným Zákonom, 

sformulovaným na konci predošlej kapitoly (Zákon duchovnej morálky a 

skúsenosti).“ 

„Zatiaľ čo v tej časti predošlej kapitoly je tendencia pozerať sa na správanie jedinca 

z hľadiska toho, čo je a čo nie je správne a vhodné, v tejto kapitole ide o správne 

ponímanie, definíciu a chápanie toho, čo ľudia volajú hriechy a čo považujú za 

ľudské problémy.“ 

„Pojem hriech otriasa ľudským povedomím a celým Stvorením od čias aktivácie 

negatívneho stavu (počas mnohých miliónov rokov) až do súčasnosti a bude tak 

robiť až do samého konca negatívneho stavu.“ 

„Pojem ľudské problémy priamo súvisí s pojmom hriechy, pretože pred aktiváciou 

negatívneho stavu neboli problémy známe žiadnej sentientnej entite.“ 

„Oba pojmy sú v skutočnosti charakteristické pre typickú ľudskú éru, definovanú v 

knihe Základy ľudskej duchovnosti a doplnenú v poslednej kapitole knihy Hlavné 

idey Nového Zjavenia. Pred objavením sa ľudí na vašej planéte tieto pojmy nikto 

nepoznal ani nezažil.“ 

„Väčšina náboženstiev na vašej planéte nesprávne usúdila, že pôvod hriechu možno 

vysledovať až k jedinej osobe, zvanej Adam a jeho žene, zvanej Eva a k jedinému 

zvieraťu, zvanému had v akejsi záhrade zvanej Eden.“ 

„Príbeh o Adamovi a Eve a o pokúšajúcom hadovi je symbolickým znázornením 

genézy alebo pôvodu hriechu a ľudských problémov, ale v jeho doslovnom zmysle 

sa vôbec netýka žiadnej fyzickej reality.“ 

„Ako si pamätáte zo zjavení poskytnutých cez Swedenborga a cez tohto prenášateľa, 

pred stvorením Evy Adam pôvodne predstavoval úplne prvých androgýnnych ľudí 

na planéte Zem, ktorí na tej planéte pripravovali priaznivú situáciu pre vývoj toho, 

čo malo prísť po ich odchode. Na druhej strane, Adam a Eva predstavujú druhý typ 

ľudí, ktorý sa objavil na planéte Zem v oddelenej forme muža a ženy.“ 

„V tejto oddelenej forme — znázorňujúcej oddelenie feminity a maskulinity — sa 

našli priaznivé podmienky pre prvotný proces aktivácie negatívneho stavu. To, že sa 

tu nejedná o dvoch jednotlivých jedincov, je zrejmé z Genezis 5:2, kde Boh nazýva 

muža a ženu človečenstvom.“ 

„Ako si pamätáte, Rajská Záhrada predstavuje stav poznania a múdrosti, ktorý títo 

ľudia vlastnili a využívali.“ 
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„Had predstavuje senzorickú a zmyslovú výbavu ľudských fyzických orgánov pre 

zaoberanie sa vstupmi z vonkajšieho prostredia a výstupmi do vonkajšieho sveta.“ 

„V hlbšom zmysle, ktorý do tohto momentu nebol zjavený, Adam vlastne 

predstavuje pôvodnú Najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ Človečenstva. Eva 

predstavuje pôvodnú vnútornú myseľ alebo duševnosť človečenstva, ktorá vždy 

pochádza z Najvnútornejšej Duchovnej Mysle (pamätajte si, že všetko postupuje od 

najvnútornejšieho, duchovného, k najexternejšiemu, vonkajšiemu-prírodnému), ako 

je zrejmé z faktu, že Eva bola stvorená z Adama; to znamená, z vnútorných 

duchovných princípov, keďže objavenie sa prechádza do svojho postúpenia, za 

účelom svojej vonkajšej manifestácie alebo nastania.“ 

„Had v tejto konotácii predstavuje pôvodnú vonkajšiu myseľ človečenstva. Ako ste 

si všimli, je tu použité slovo ,človečenstvo‘, namiesto správnejšieho slova ,ľudstvo‘. 

Vtedy ešte neboli vyfabrikovaní typickí ľudia, akí sú teraz.“ 

„Termín ,človečenstvo‘ tu označuje tak ženy, ako aj mužov. ,Človek‘ v tejto 

konotácii neznamená muža, ale spoločne aj muža, aj ženu.“ 

„Život v Rajskej Záhrade pred Pádom predstavuje jednotu, jedinosť a harmóniu 

týchto podstatných aspektov jednej sentientnej mysle, pri plnom vedomí, 

uvedomení si a poznaní všetkých zákonov a princípov riadiacich duchovnú, duševnú 

a fyzickú ríšu. Ako vidíte, neexistoval tu žiadny nesúlad ani separácia. Preto neboli 

mysliteľné žiadne hriechy ani problémy. Vtedy neexistovali ani žiadne nevedomé 

procesy a neznalosť.“ 

„,Had‘ predstavuje tiež vedecké bádanie vonkajšej mysle prostredníctvom jej 

senzorických a zmyslových nástrojov, týkajúce sa života planéty a vonkajšieho 

prostredia vo všeobecnosti. Zviera tu teda predstavuje sklon dívať sa von za účelom 

regulovania vonkajšieho prostredia kvôli jeho prispôsobeniu potrebám 

človečenstva. Toto je účel a použitie akejkoľvek vonkajšej mysle.“ 

„Ako sa neustále pozeráte von, môže vás plne zaujať, čo sa odohráva mimo vás. V 

tej tendencii sa skrýva nebezpečenstvo, že vás natoľko pohltia vaše aktivity 

súvisiace s tým vonkajším svetom, že ho začnete považovať za oddelenú entitu 

alebo stav, alebo položenie, nezávislé od sentientnej mysle. V takom uvažovaní je 

semienko možnej aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Oddelenie čohokoľvek, existujúceho mimo sentientnej mysle, do svojej vlastnej 

nezávislej singularity nakoniec umožňuje uvažovať o tom ako o niečom, čo má život 

samo osebe a samo od seba, bez akejkoľvek sentientnej prvotnej sily.“ 

„Základným duchovným pravidlom, ktoré tu treba zopakovať, je to, že čokoľvek, čo 

existuje a je, je a existuje vďaka idei sentientnej mysle bytia a existencie toho. V 

absolútnom zmysle je celé Stvorenie možné len preto, lebo je konkretizovanou 

ideou Absolútnej Sentientnej Entity — Boha, Najvyššieho, teraz Pána Ježiša 

Krista.“ 
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„Avšak, ako si pamätáte, len čo je taká idea konkretizovaná, nadobúda svoje vlastné 

nezávislé bytie a existenciu, aby odrážala prirodzenosť svojho Stvoriteľa, ktorý je 

Absolútne Nezávislá Sentientná Bytosť. Toto je pravda aj v absolútnom, aj v 

relatívnom zmysle. Zdroj života tej nezávislosti (v relatívnom stave) však vždy 

pochádza z vytvárajúceho faktora alebo stavu.“ 

„Keď sa ale pozeráte na niečo mimo vás a vidíte, ako to niečo prosperuje a žije bez 

akéhokoľvek zjavného riadenia niekým, môžete stratiť skutočnú duchovnú 

perspektívu a namiesto toho, aby ste to videli ako svoju vlastnú konkretizovanú 

ideu, začnete to považovať za nezávislé bytie a existenciu, bez akejkoľvek spojitosti 

s pôvodným zdrojom toho. Napokon môžete prísť k záveru, že žiadny pôvodný 

zdroj nie je.“ 

„Tak môže vonkajšia myseľ, pozerajúca sa a bádajúca neustále vo vonkajšku, prísť 

k takému záveru. Toto uvádza do chodu nebezpečnú tendenciu separácie.“ 

„ ,Ak sú vonkajšie veci odo mňa oddelené‘, môže si povedať vonkajšia myseľ, ,a ak 

majú svoje vlastné nezávislé bytie a existenciu, je celkom možné, že ja, vonkajšia 

myseľ, mám svoje vlastné bytie a existenciu, nezávislé od akéhokoľvek iného 

aspektu celej sentientnej mysle.‘ Len čo sa taká idea vyskytne, musí sa otestovať.“ 

„Všimnite si, prosím, že had sa so svojou otázkou neobracia na najvnútornejšiu 

Duchovnú Myseľ — Adama — ale na duševnosť, čiže na vnútornú myseľ, ktorá je 

tu nazvaná ženou. Dôvodom, prečo sa vnútorná myseľ volá žena, je to, že tá myseľ 

tvorí dušu každej sentientnej entity, ako aj celého Stvorenia, ako aj Pána Ježiša 

Krista. Duchovná Myseľ — bytie a existencia muža — je zakotvená vo svojej duši 

— žene. Bez svojej duše — ženy, duch — muž — nemá žiadne prostriedky pre 

manifestovanie svojho života. Na druhej strane, bez svojho ducha — muža, duša — 

žena — nemá žiadny život. Z tejto pozície je ich rovnosť absolútna.“ 

„Takže, had alebo vonkajšia myseľ sa obracia na vnútornú myseľ — dušu — s 

nejakou ideou, aby bola zvážená a predložená duchu — Duchovnej Mysli — za 

účelom jej prípadného uskutočnenia.“ 

„Všimnite si, prosím, veľmi pozorne, z akého smeru je tá otázka alebo tá idea 

predložená. Tu je úplne prvé porušenie duchovného zákona — tá idea neprichádza z 

najvnútornejšej úrovne Duchovnej Mysle, ale namiesto toho z najexternejšej úrovne 

vonkajšej mysle. Vonkajšia myseľ nemá právo iniciovať žiadne idey, pretože taká 

činnosť nie je jednoducho jej funkciou. Toto je úplne prvý krok k rozdeleniu a k 

oddeleniu vonkajšej mysle od jej zdroja — najvnútornejšej Duchovnej Mysle. Ako 

vidíte, kladie sa tu základ pre aktiváciu negatívneho stavu a nepriaznivé 

uskutočnenie sa hriechov a ľudských problémov.“ 

„Tá idea, samozrejme, bola nasledovná: čo sa stane, ak by sa mal pôvod života a 

sentientných entít odvodiť nie z vnútorného, Božského, duchovného zdroja, ale 

namiesto toho z nejakého iného zdroja, alebo vôbec zo žiadneho zdroja, ale by bol 

akousi skusmou náhodou či štatistickou pravdepodobnosťou, alebo by pochádzal z 
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niečoho iného? Aký by to bol život? Je taký život možný? A ak je, ako a akým 

spôsobom by sa líšil od toho, čo je známe a zažívané práve teraz?“ 

„Koniec koncov, neexistovala žiadna skúsenosť takého života na žiadnej úrovni 

sentientnej mysle. Chýbalo tu niečo dôležité. Ako môžeme pokračovať vo svojom 

živote, ak nemáme žiadnu skúsenosť niečoho úplne iného?“ 

„A na toto sa vlastne had — vonkajšia myseľ — pýtal svojej duševnosti/mentality 

— vnútornej mysle — ženy. Vnútorná myseľ — žena — vníma oprávnenosť tej 

otázky. Koniec koncov, funkciou duše — ženy — je mať také vnímanie, ako 

potravu pre myslenie a pocity. Skutočne, tá idea stojí za preskúmanie. Napokon, tá 

idea sa objavila. Keď sa už objavila, musí sa stať realitou. Jej reálnosť môže byť 

potvrdená len následkami, výsledkami a dôsledkami jej uskutočnenia sa (spomeňte 

si na piaty zákon — Zákon duchovného potvrdenia a úmyslu!).“ 

„Jedinou tragédiou je, že táto idea prišla z nesprávneho smeru. Musí byť preto 

zodpovedaná prostriedkami a jazykom vlastným vonkajšej mysli — konkrétnym, 

skutočným a vonkajším skúsenostným spôsobom.“ 

„Duša — vnútorná myseľ — žena, pokladajúc tú ideu za zaujímavú, predkladá ju 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli — mužovi. Pretože Duchovná Myseľ nie je 

pôvodcom tejto idey, nemá v tejto veci žiadnu voľbu, než prijať jej oprávnenosť. 

Len čo ju táto najvnútornejšia myseľ uzná za platnú, táto idea skutočne ožíva a 

začína prosperovať a žiť svoj vlastný nezávislý život.“ 

V momente, ako to urobí, rodí sa pojem hriech, zapríčiňujúc všetky ľudské 

problémy.“ 

„Z vyššie uvedeného opisu je jasné, že hriech a ľudské problémy, čiže negatívny 

stav, vznikol v najexternejšej vonkajšej časti vonkajšej mysle sentientných entít, 

ktoré žili na pôvodnej planéte Zem. Proces jeho aktivácie bol opísaný inde (Základy 

ľudskej duchovnosti a šiesta kapitola tejto knihy, ,Tajomstvo pseudo-tvorcov‘. Viď 

tiež nasledujúcu kapitolu). Tu to nebude opakované.“ 

„Ako teda možno z tohto hľadiska definovať pojmy hriech a ľudské problémy?“ 

„Ako vidíte, tradičná náboženská definícia hriechu nemá žiadny význam. 

Domnievať sa, že jedna alebo dve osoby zhrešili neuposlúchnutím Boha, ktorý ich 

úmyselne pokúšal tým, že dal doprostred Rajskej Záhrady zvláštny druh stromu, 

zakazujúc im jesť jeho ovocie, je úplne hlúpe. Prečo by si chcel Boh doberať ten pár 

takým krutým spôsobom? Nebol by taký Boh detinský alebo senilný tvor, ktorý by 

úmyselne stvoril ľudí hľadajúcich poznanie, a potom by im odoprel získanie 

najnevyhnutnejšieho poznania tým, že by ho zakázal užívať?“ 

„Taký postoj nedáva žiadny zmysel. Ako upozornil už Einstein, Boh nehrá so 

Stvorením (podľa jeho slov s vesmírom) kocky. Boh nerobí kruté žarty.“ 

„Je očividné, že v príbehu Genezis je použitá hlboká alegória na naznačenie 

nebezpečenstva v prípade aktivácie negatívneho stavu. Vyjadruje varovanie pred 
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podľahnutím túžbam vonkajšej mysle prísť s myšlienkou vedúcou k aktivácii 

negatívneho stavu. To môže robiť len vonkajšia myseľ v najexternejšom svete 

Stvorenia, dostanúc na to príležitosť a možnosť.“ 

„Je tu jasné varovanie: Nedajte vonkajšku vonkajška takú šancu a príležitosť, lebo 

to bude viesť k aktivácii negatívneho stavu. A keď už bude negatívny stav 

aktivovaný, musí celý prirodzene prebehnúť. Nemôže byť zastavený, kým sa celkom 

nemanifestuje, nezrealizuje a neuskutoční, podľa jeho maximálnych možností. Toto 

je duchovný zákon, ktorý nemôže byť porušený.“ 

„Keď sa už raz nejaká idea objaví, najmä v sentientnej mysli, bez ohľadu na to, na 

akej úrovni tej mysle, musí postupovať k svojmu nastaniu. Plne sa manifestuje pred 

celým Stvorením, aby bola potvrdená, alebo odmietnutá.“ 

„Kvôli vykonaniu poctivého rozhodnutia, či má byť potvrdená, alebo odmietnutá, sa 

tá idea musí prejaviť najprv vo svojich následkoch, výsledkoch a dôsledkoch a 

svojimi hmatateľnými plodmi. Žiadna iná cesta neexistuje.“ 

„Nuž, toto v skutočnosti vyjadruje ten príbeh, zaznamenaný v Genezis, kapitola 3, v 

Svätej Biblii (medzi mnohým iným, čo sa netýka témy tejto kapitoly).“ 

„Ďalšou stránkou tradičnej náboženskej definície hriechu je jednoduché 

vymenovanie typov správania, ktoré bude považované za hriešne. Typickým 

príkladom takého zakázaného správania je doslovný význam Desiatich Prikázaní. 

Ak robíte, čo je týmito Prikázaniami alebo akýmikoľvek inými duchovnými 

zákonmi zakázané, páchate hriech. Toto je proklamačná definícia. Je to príkaz, 

ktorý sa musí poslúchať bez kladenia otázok alebo definovania dôvodov, prečo 

môže byť nejaké správanie hriešne.“ 

„Dobrým príkladom rozporuplnosti takej definície je prikázanie ,nezavraždíš/ 

nezabiješ‘. No zmasakrovať milióny ľudí v ľudských svetových vojnách, a dokonca 

byť za také skutky vyznamenaný a chválený, je v poriadku. V jednom prípade 

môžete byť odsúdení na smrť, ale v inom prípade presne za ten istý čin pochválení a 

vyznamenaní.“ 

„Samozrejme, tu ide o úplne inú situáciu. To len poukazuje na fakt, že ten istý čin, 

videný z rôznej perspektívy, môže, ale aj nemusí byť hriešny.“ 

„Desať Prikázaní sa však vo väčšine prípadov formuluje v záporoch — ,nebudeš 

robiť to či ono...!‘ Spôsob takej formulácie nedefinuje pojem hriechu. Namiesto 

toho hovorí, čo by sa kvôli vyhnutiu sa hriechu a následným ľudským problémom 

nemalo robiť. Nezabúdajte, prosím, že spôsob vyjadrovania sa Desiatich Prikázaní 

je negatívny, z pozície negatívneho stavu, poskytnutý negatívnym ľuďom. Takí 

ľudia nie sú schopní vidieť alebo pochopiť, čo by sa malo robiť. Najprv im treba 

povedať, čo by sa nemalo robiť, než dokážu pochopiť význam a potrebu správneho 

správania. Musíte s nimi hovoriť z opačnej pozície, v ktorej žijú. Inak vás 

nepochopia. Len potom, ako uvediete, čo by sa nemalo robiť, môžete pokračovať 

opisom toho, čo by sa malo robiť a prečo by sa to malo robiť. (Viac si o Desiatich 
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Prikázaniach a o ich skutočnom význame pozrite v dvadsiatej štvrtej a dvadsiatej 

piatej kapitole tejto knihy).“ 

„V pozitívnom stave je však situácia úplne iná. Tam ľuďom netreba hovoriť, čo by 

sa nemalo robiť. Oznamovať im niečo v záporoch znamená predpokladať, že to 

robia. Ak to robia, nie sú v pozitívnom, ale v negatívnom stave. Preto sú také 

prikázania pre nich zbytočné a nemajú žiadny význam.“ 

„Len negatívny stav potrebuje prikázania. Ľudia v pozitívnom stave majú v 

samotných svojich srdciach zakorenené všetky duchovné zákony, ktoré riadia 

multivesmír. Tieto zákony sú neoddeliteľnou súčasťou ich životov, bez akejkoľvek 

potreby pýtať sa, prečo je to tak. Z pozície pozitívneho stavu úplne jasne vidieť, 

prečo je niečo tak, ako to je.“ 

„Pri definovaní pojmu hriech musíte brať do úvahy dva faktory: Prvý je všeobecný, 

všetko zahŕňajúci, diskrétny faktor, z hľadiska Prvotného výskytu. Druhý faktor je 

kontinuálny, špecifický, z hľadiska jeho udržovania, aplikovateľný na každodenný 

život.“ 

„Z hľadiska všeobecného, diskrétneho faktora je definícia hriechu nasledovná:“ 

„Hriech je prijatie a stotožnenie sa s ideou, nachádzajúcou sa v 

relatívnej sentientnej mysli, slobodnej voľby prestať opätovať lásku a 

tvorivé úsilie Absolútneho Stvoriteľa (v tomto prípade Pána Ježiša 

Krista, predtým Najvyššieho) a považovať za zdroj života sentientnej 

mysle niečo alebo niekoho iného, alebo vôbec nikoho alebo nič, so 

všetkými následkami, výsledkami a dôsledkami takej voľby.“ 

„Nuž, ako je poznamenané vyššie, toto je veľmi všeobecná, všetko zahŕňajúca 

definícia. Poskytuje vám vysvetlenie, ako môže byť iniciovaný alebo vzniknúť 

hriech.“ 

„Normálnou reakciou na takú ideu, vedúcu v prípade jej prijatia k aktivácii 

negatívneho stavu, je jej odmietnutie a vypudenie zo svojej mysle. Toto je normálny 

stav. Takto môže byť definovaná normálnosť z hľadiska pozitívneho stavu. Naproti 

tomu, prijať túto ideu ako platnú a stotožniť sa s ňou ako s jedinou realitou, je 

abnormálne a šialené. Toto je počiatočný bod všetkých foriem šialenstva.“ 

„Ako si pamätáte zo Zákona duchovného potvrdenia, definovaného v predošlej 

kapitole, akákoľvek prijatá idea musí byť potvrdená jej následkami, výsledkami a 

dôsledkami. Len čo dôjde v akejkoľvek sentientnej mysli k úplnému stotožneniu sa 

s tou ideou, okamžite to začne plodiť svoje následky, výsledky a dôsledky, kým sa 

jej obsah nevyčerpá.“ 

„Našťastie pre Stvorenie sa tá idea objavila v relatívnej sentientnej mysli, a nie v 

Absolútnom Stave Absolútnej Sentientnej Mysle. Preto je plne vyčerpateľná, 

pretože je relatívna k relatívnej prirodzenosti. Ako si pamätáte z predošlých tvrdení 

(v ďalších knihách tohto transmitera), relatívne k relatívnemu je plne vyčerpateľné a 

nemôže trvať naveky. Naproti tomu, relatívne k Absolútnemu musí trvať do 
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večnosti, lebo v sebe nesie prítomnosť Absolútneho v relatívnom stave. Taký stav 

nemôže byť nikdy vyčerpaný.“ 

„Potreba niesť následky, výsledky a dôsledky akejkoľvek idey definuje jej 

špecifické aplikovanie.“ 

„Z hľadiska špecifického faktora možno hriech definovať nasledovne:“ 

„Hriechom je akékoľvek správanie, pocit, myslenie, chcenie, úmysel, 

postoj a vzťah, zhodné s prijatím a stotožnením sa s ideou slobodnej 

voľby odvodzovať pôvod, význam, účel a zmysel života z akéhokoľvek 

iného zdroja než z pravých duchovných princípov a zákonov 

Najvyššieho, Boha, ktorý je teraz Pán Ježiš Kristus; alebo vôbec zo 

žiadneho zdroja.“ 

„Neodvodzovanie čohokoľvek z takých pravých duchovných princípov je životom 

hriechu. Konať tak je hriešne.“ 

„Sú dva aspekty tejto definície: Jedným je neodvodzovanie; druhým je 

odvodzovanie z nesprávneho zdroja.“ 

„Prvý aspekt sa ukazuje v živote ateistov. Ateisti jednoducho odmietajú alebo 

popierajú existenciu akéhokoľvek Boha a Jeho/Jej duchovných princípov. Život 

považujú za vedľajší produkt mŕtvej hmoty, za dočasný, čudný, chvíľkový jav bez 

akéhokoľvek zmysluplného sentientného plánovania.“ 

„Druhý aspekt sa ukazuje v živote ľudí, ktorí aj pripúšťajú, že všetko vzniklo z 

akéhosi Univerzálneho Vedomia a jeho duchovných princípov, ale ich chápanie a 

definícia týchto princípov je buď chybná, alebo čerpá z nepravého zdroja. Alebo sa 

jednoducho ani o jedno, ani o druhé nestarajú.“ 

„V pozitívnom stave je najdôležitejším faktorom vzťah a postoj k Stvoriteľovi a k 

Jeho/Jej pravým duchovným princípom. Ony riadia život pozitívneho stavu, dávajúc 

mu zmysel, účel a cieľ. V negatívnom stave je najdôležitejším faktorom jedincovo 

ego a to, ako mať moc nad každým a nad všetkým ostatným. Ak Boh a Jeho/Jej 

duchovné princípy môžu slúžiť tomuto účelu, možno ich akceptovať.“ 

„Ako však viete, akceptovanie založené na tomto zvláštnom princípe je úplnou 

falzifikáciou, skreslením alebo prekrútením všetkých duchovných princípov a pravej 

Prirodzenosti Boha, ktoré majú samé osebe úplne inú perspektívu.“ 

„Nie div, že mnohí negatívni ľudia a iné tvory v Peklách a na vašej planéte, ako aj v 

celej Zóne Vymiestnenia, vyznávajú vieru v Boha a v duchovné princípy a vyzerajú 

ako ich horliví nasledovníci a prívrženci. Pristupujú k tejto záležitosti z nesprávneho 

smeru a s nesprávnym úmyslom. Pristupujú k nej z pozície hriechu. Je hriešne 

používať meno Božie a duchovné princípy z akýchkoľvek postranných, sebeckých a 

manipulujúcich dôvodov. Myšlienka, tendencia, túžba alebo faktický čin ich 

použitia s takým zámerom na mysli je špecifický hriech. Toto je vlastne špecifický 

hriech.“ 
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„Ešte špecifickejším aspektom manifestácie hriechu je hovorenie jednej veci, a 

konanie presného opaku toho, čo kto hovorí.“ 

„Dobrý príklad takého typu hriechu možno názorne ukázať na sexuálnych 

škandáloch, o ktorých sa dozvedáte (v USA) v náboženských kruhoch. Vezmite si 

napríklad Jima a Tamy Bakkerových a Jimmyho Swaggarta (aby sme spomenuli 

tých, o ktorých sa najviac hovorí). To, čo urobili, samo osebe a ako také, môže, ale 

aj nemusí byť hriešne. Mať pohlavný styk s prostitútkou alebo s niekým iným než so 

svojím manželským partnerom je samo osebe neutrálne. Samotný akt nie je žiadnym 

hriechom. V tomto prípade sa hriech začína typom postoja, správania, pocitov a 

potrieb, s ktorými pristupovali k dotyčným ženám. Ak by k tomu pristupovali kvôli 

vzájomnému prospechu, spoločnému dobru, rešpektovaniu potrieb sexuálneho 

partnera, kvôli zdieľaniu potešenia a pôžitku z pohlavného styku, nebol by spáchaný 

žiadny hriech a nenasledoval by žiadny škandál. Doteraz by kázali svoje lži v mene 

Božom.“ 

„Oni však nezhrešili samotným aktom, ale svojím nesprávnym postojom a 

duchovným pokrytectvom. Milióny ľudí učili o Pekelnom ohni a síre za páchanie 

cudzoložstva, považujúc pohlavný styk paušálne za hriech, pokiaľ nie je 

vykonávaný so svojím manželským partnerom a len v jednej určitej polohe, a potom 

išli a robili presne to, čo odsudzovali u iných. Nuž, toto je skutočný hriech. Toto je 

hriech pokrytectva. Porušuje všetky pravé duchovné princípy a pľuje do tváre 

Pravému Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„V globálnom význame má teda hriech ako taký jeden veľmi špecifický pôvod, 

definovaný vo všeobecnej definícii hriechu. Jeho manifestácia je však už iná vec. 

Môže mať nesmierne množstvo foriem, kombinácií, stavov, prejavov a procesov.“ 

„Existuje toľko manifestácií hriechu, koľko je v negatívnom stave ľudí a iných 

tvorov. Koniec koncov, hriech existuje len preto, lebo si ho ľudia a iné tvory zvolili 

za svoj životný štýl. Najbežnejšiu (no najmenej branú do úvahy) manifestáciu 

hriechu možno vidieť v ľudských problémoch.“ 

„Vo všeobecnom zmysle, z tohto hľadiska, sú všetky ľudské problémy výsledkom 

nejakého hriechu. Keďže hriech je čisto duchovným stavom (pochádzajúcim 

z popretia alebo odmietnutia všetkých správnych duchovných princípov), stopy 

všetkých ľudských problémov vedú k duchovným koreňom. Toto je dôvod, prečo 

bolo v predošlej časti Nového Zjavenia uvedené, že ľudské problémy sú hriechmi 

(napríklad v knihe Kto si a prečo si tu?).“ 

„Ako si pamätáte, členovia pozitívneho stavu nikdy nezažívajú ani nemajú ľudské 

typy problémov. Robia, čo je normálne. Je normálne odmietnuť a dištancovať sa od 

vyššie uvedenej idey (definovanej vo všeobecnej definícii hriechu). Tým aktom teda 

odmietajú hriech ako niečo, čo nemá žiadnu realitu. Keďže niet žiadneho hriechu, 

nemôžu nasledovať žiadne problémy.“ 

„Tvorba ľudských problémov (všetkých, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia 

niektorého) je podmienená existenciou hriechu.“ 
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„Z tohto hľadiska je definícia ľudských problémov nasledovná:“ 

„Ľudské problémy sú symptómy nesprávnych duchovných postojov, 

systémov viery a životných štýlov, nezlučiteľných s pravými 

duchovnými princípmi života a s povahou pravej duchovnej reality, a 

tieto symptómy sú zakorenené buď v existenčnom hriechu (prvotnom 

hriechu), alebo v jeho špecifickej, individualizovanej manifestácii.“ 

„Existenčný, prvotný hriech je globálny hriech bytia a existencie negatívneho stavu. 

Ako viete, negatívny stav je hriech sám osebe. Špecifickým prejavom hriechu je 

zvolený životný štýl každého jedinca v negatívnom stave a všetko, čo každý jeden 

jedinec k nemu pridá.“ 

„Existenčný, prvotný hriech je známy aj ako dedičný hriech. Narodiť sa do 

negatívneho stavu duchovne znamená narodiť sa len do hriechu.“ 

„Ako však už poukázal Swedenborg, taký hriech nemožno prisvojiť žiadnemu 

konkrétnemu jedincovi, pokiaľ sa ten jedinec s ním plne nestotožní a nepokračuje v 

jeho presadzovaní a žití v súlade s jeho obsahom. V tom prípade sa tento hriech 

stáva jeho/jej individualizovaným hriechom.“ 

„Individualizovaný hriech zahŕňa aj všetko, čo každý jeden jedinec vymyslí počas 

svojho pobytu v negatívnom stave v tomto ohľade, pridajúc a zmiešajúc to so 

všetkými hriechmi dokopy. Takéto typy hriechov sú prisvojené ich nositeľovi. 

Stávajú sa jeho/jej zvoleným životným štýlom a celou identitou.“ 

„Všetky tieto hriechy sú tvorcami ľudských problémov, ako je to definované 

vyššie.“ 

„Z hľadiska ľudskej klasifikácie problémov možno rozoznať nasledujúce skupiny 

problémov: 

1. Duchovné problémy; 

2. Duševné alebo psychické problémy; 

3. Fyzické, organické alebo telesné problémy (somatické problémy);  

4. Spoločenské problémy;  

5. Ekonomické problémy;  

6. Environmentálne problémy; 

7. Rasové problémy;  

8. Politické problémy.“ 

„Všetky tieto problémy sú v konečnom zmysle viac-menej nezávislé odnože toho 

istého stromu — duchovných problémov — ktoré sú zase následkami, výsledkami a 

dôsledkami prvotného hriechu. Keď je už raz prvotný hriech spáchaný, šíri sa ako 

zhubná rakovina, ovplyvňujúc, usmerňujúc a diktujúc všetky aspekty života, plne ho 

ovládnuc a stanúc sa jeho dominantným faktorom. Po chvíli sa pod jeho vplyvom 

taký život začína považovať za normálny a prirodzený jav, potrebný pre ľudské 

prežitie.“ 
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„Postupne sa počas mnohých tisícročí pokojne zabudlo, ako vznikol prvotný hriech 

a ľudia začínajú veriť, že táto situácia existovala vždy a že je normálnym javom 

bytia a existencie. A takto sa negatívny stav etabluje ako zdanlivo nezávislý, 

rovnocenný a nevyhnutný sprievodný jav bytia a existencie, ako je pozitívny stav.“ 

„Pri hodnotení definície pojmov hriech a ľudské problémy musíte rozlišovať medzi 

nasledujúcimi kategóriami: Hriechy, zlá, lži a negatívny stav.“ 

„Hriechy pochádzajú z najvšeobecnejšej kategorizácie úplne prvého aktu aktivácie 

negatívneho stavu. Tento akt dal podnet k pandemóniu všetkých utrpení a ľudských 

problémov na vašej planéte a po celej Zóne Vymiestnenia.“ 

„Aktivovanie negatívneho stavu bol zlý skutok. Preto sú všetky zlá hriechmi. 

Falšovať, skresľovať alebo prekrúcať pravdu akýmkoľvek spôsobom a cestou je zlý 

skutok. Preto je hriešne robiť to.“ 

„Zlá sa teda týkajú intenčného faktora prejaveného hriechu.“ 

„Nie všetky ľudské hriechy sú úmyselné, a teda zlé. Všetky zlá sú však hriechy, 

pretože zlý skutok, aby bol klasifikovaný ako zlý, musí obsahovať zlomyseľný 

zámer spáchať niečo násilné na dobre, v tomto prípade na pozitívnom stave a na 

svojom Stvoriteľovi. Úmyselné popretie alebo odmietnutie bytia a existencie 

Stvoriteľa a Jeho/Jej pravých duchovných princípov, alebo popretie a odmietnutie 

faktu, že všetok život pôvodne pochádza zo Stvoriteľa, je násilný čin. Urobiť to so 

zlomyseľným zámerom nahradiť alebo odvodiť tento druh života z niekoho iného, 

kto nie je pravým zdrojom života, je zlý čin. Falšovať pravdu o tejto záležitosti a 

ospravedlňovať potrebu odvodzovať zdroj života z akéhokoľvek iného zdroja než z 

Pravého Stvoriteľa je ďalší zlý čin. V súlade s vyššie uvedenou definíciou hriechu 

oba tieto činy sú hriešne.“ 

„Ak však niekto urobí niečo hriešne bez zlého úmyslu, nemožno to považovať za 

zlo. Je to chyba v úsudku alebo nevedomosť, v dôsledku nedostatku správneho 

poznania a chápania ohľadne toho, čo je správne a vhodné.“ 

„Nanešťastie, pojem hriechu je na vašej planéte tak skreslený a nepochopený, vďaka 

všetkým lžiam a prekrúteniam, ktorými sú presiaknuté všetky vaše cirkvi a kulty, že 

všetko, čo človek robí v rozpore s dogmami a príkazmi cirkevných doktrín alebo 

učení, je považované za hriech. Katolícka cirkev prišla napríklad s niekoľkými 

neodpustiteľnými hriechmi, ktoré toho/tú, čo ich pácha, odsudzujú na večné 

utrpenie v Peklách. Taká definícia hriechu a neodpustiteľného hriechu a odsúdenie 

ľudí na večné zatratenie v Peklách, bez akejkoľvek príležitosti, predstavte si, 

naveky, navždy, vyznať svoje hriechy, poprosiac o milosť a odpustenie, a dostať 

odpustenie, je ukrutná ohavnosť. Je to maximálny hriech, pretože je páchaný so 

zlým úmyslom naveky zatratiť ľudí a falšovať Pravú Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Kvôli takej ohavnej konotácii pojmu hriech, propagovanej všetkými cirkvami na 

vašej planéte a v celej Zóne Vymiestnenia, Pán Ježiš Kristus týmto vyhlasuje, že 
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pojem ,hriech‘ sa už viac nemá používať v pozitívnom stave a nemajú ho používať 

ani všetci tí, čo síce žijú v negatívnom stave, no majú pozitívnu prirodzenosť.“ 

„Slovo ,hriech‘ sa týmto nahrádza slovom ,negatívny stav‘. Pojem ,negatívny stav‘ 

je všetko zahŕňajúci, obsahujúc v sebe všetko týkajúce sa hriechov, ziel a lží.“ 

„Definícia negatívneho stavu v Novom Zjavení vylučuje jeho večné trvanie. Preto 

každý, kto je stotožnený s negatívnym stavom, bude mať vždy príležitosť, nech 

urobil čokoľvek, konvertovať do pozitívneho stavu, vyznaním sa zo svojej 

negatívnosti (hriechov, ziel a lží), poprosiac a dostanúc milosrdenstvo a odpustenie 

a súc pretransformovaný na pozitívnu entitu.“ 

„Ako už bolo spomenuté v knihe Hlavné idey Nového Zjavenia, akt spásy Pána 

Ježiša Krista, pretože On/Ona je Absolútny, má absolútnu platnosť pre všetky časy, 

pre všetky miesta a pre všetky podmienky a stavy. Pán Ježiš Kristus nerobí nič v 

relatívnom zmysle. Vyhlásiť, že akt spásy Pána Ježiša Krista je časovo, priestorovo, 

stavovo, podmienkovo alebo rozsahovo obmedzený, znamená obmedzovať moc a 

schopnosti Jeho/Jej Absolútneho Stavu. Uvalenie takých obmedzení na Pána Ježiša 

Krista je sám osebe zlý, a preto hriešny skutok. Každý, kto toto považuje za pravdu, 

pácha zlý skutok a stotožňuje sa s negatívnym stavom.“  

„Táto situácia je zvlášť závažná odvtedy, ako bola dokončená fúzia a kríženie 

fyzického tela-mäsa Ježiša Krista v Najvyššom a Najvyšší sa stal celkom Pána 

Ježiša Krista. Jedným z mnohých základných dôvodov, prečo Boh, Najvyšší, 

Stvoriteľ, teraz Pán Ježiš Kristus, podnikol a dokončil tento najrozhodujúcejší akt, 

bol presne účel poskytnúť každému, kto sa domnieva, že je naveky odsúdený byť v 

negatívnom stave Pekiel, večnú príležitosť dostať sa von z negatívneho stavu.“ 

„Tento akt umožňuje Pánovi Ježišovi Kristovi vstúpiť priamo do Pekiel a tam, ako 

aj všade inde, potom s každým osobne interagovať na osobnej, intímnej báze, tvárou 

v tvár. Osobne Sa predstaví všetkým v negatívnom stave, umožniac im súkromne, 

osobne a intímne zažiť, kto je skutočne Pán Ježiš Kristus a ako skutočne nadväzuje 

s ľuďmi vzťah. Dovtedy všetci členovia negatívneho stavu verili lžiam o Pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a o tom, ako nadväzuje vzťahy s ľuďmi a čo je 

vlastne pozitívny stav, ako aj negatívny stav.“ 

„Pokiaľ ide o tvorcov negatívneho stavu — pseudo-tvorcov — prítomnosťou Pána 

Ježiša Krista sa uvoľnia spomienky, prečo bolo dovolené aktivovať negatívny stav a 

pseudo-tvorcovia budú môcť zažiť Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista z úplne 

inej perspektívy. Koniec koncov, budú jednať s niekým, kto začlenil do Seba 

samotné prvky, ktoré oni tak šikovne vyfabrikovali, v presvedčení, že s takouto 

fabrikáciou budú bytie a existencia negatívneho stavu zaistené navždy.“ 

 „Vlastne, tomu veril každý, dokonca aj tí v pozitívnom stave. Nebolo ťažké tomu 

veriť, pretože Najvyšší bol od negatívneho stavu úplne oddelený a izolovaný. Taká 

separácia a izolácia naznačuje, že negatívny stav má svoj vlastný život, nezávislý od 

pozitívneho stavu. Čokoľvek alebo ktokoľvek, čo/kto má taký život, je navždy.“ 
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„Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista ale úplne a kompletne vyvrátila túto 

nesprávnu vieru. Najdôležitejším dôkazom v tomto ohľade je, že všetky prvky 

negatívneho stavu, z ktorých pozostáva negatívny stav, môžu byť pretransformované 

na pozitívne prvky, ako to Pán Ježiš Kristus jasne ilustroval Svojím 

monumentálnym aktom. Týmto aktom poskytuje každému, vrátane pseudo-tvorcov, 

príležitosť konvertovať do pozitívneho stavu, ak sa podrobia Pánovi Ježišovi 

Kristovi za účelom operácie z dôvodu nutných premien a genetických duchovných 

zmien, ktoré by im umožnili stať sa pozitívnymi a zbaviť sa negatívneho stavu.“ 

„Koniec koncov, Pán Ježiš Kristus je vždy úplne prvý, čo podstupuje všetky nutné 

procesy, aby sa dosiahlo čokoľvek, čo je najprospešnejšie pre všetky sentientné 

entity. Takto vytvára večný precedens pre všetkých. Bez takého precedensu by nikto 

nemohol nič uskutočniť, pretože počiatkom všetkého poznania a skúsenosti je Pán 

Ježiš Kristus.“ 

„Vzhľadom na tieto nesporné fakty každý, kto číta tieto slová a po ich prečítaní 

bude aj naďalej veriť vo večné zatratenie, bude páchať zlý čin. Stotožní sa s 

negatívnym stavom (predtým s hriechom).“ 

„Naproti tomu, ľuďom, ktorí nebudú čítať túto prácu alebo ktorí nebudú vedome 

poznať tento fakt počas ich života na vašej planéte, Pán Ježiš Kristus osobne, tvárou 

v tvár, poskytne tieto fakty po fyzickej smrti ich tela.“ 

„Pán Ježiš Kristus týmto poveruje Svojich pôvodných učeníkov (z tejto planéty), 

aby viedli špeciálne vybraný početný personál za účelom šíriť túto dobrú zvesť a 

radostnú novinu po celom Stvorení a postupne ku každému v Zóne Vymiestnenia 

(keď príde čas urobiť to tam vo všetko prestupujúcom rozsahu).“ 

„Týmto činom teda Pán Ježiš Kristus nad akúkoľvek pochybnosť dokázal, že 

negatívny stav nemôže byť naveky. Inak by Pán Ježiš Kristus zlyhal vo Svojej snahe 

začleniť do Seba jeho očistené prvky.“ 

„Samotný tento akt, ktorý sa začal inkarnáciou Ježiša Krista do negatívneho stavu a 

bol ukončený len nedávno, je najzákladnejším dôvodom, prečo je Pán Ježiš Kristus 

nazývaný Spasiteľom a Vykupiteľom všetkých. Bez dokončenia tohto aktu by účel 

Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista úplne zlyhal a negatívny stav by vyhral svoj 

prípad, skutočne zostanúc do večnosti a postupne ovládnuc celé Stvorenie. 

Našťastie pre všetkých, Pán Ježiš Kristus nikdy nezlyhá. Z hľadiska tohto činu 

náboženské ponímanie pojmu hriech a neodpustiteľný hriech nie je už viac 

udržateľné. Preto sa nahrádza výrazom ,negatívny stav‘.“ 

„Termín ,neodpustiteľný hriech‘ vyjadruje koncept schopnosti a slobody voľby 

každého zachovávať negatívny stav do večnosti. Je to niečo, čo existuje ako 

potenciálna možnosť, nie ako skutočný jav. Taká idea musí byť prítomná v 

univerzálnom vedomí jednoducho preto, lebo je dostupnou voľbou. Každému musia 

byť poskytnuté všetky voľby, vrátane tejto. Inak by bol porušený samotný princíp 

slobody voľby. Musíte si môcť slobodne zvoliť, že zostanete negatívni (žiť v 

hriechoch — podľa starej terminológie) navždy, do večnosti. Chcieť zostať taký aj 
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potom, ako Pán Ježiš Kristus príde k vám a porozpráva sa s vami osobne, súkromne 

a intímne, by bolo spáchaním neodpustiteľného hriechu.“ 

„V procese Posledného Súdu, ako bol opísaný predtým, bude však táto idea zo 

sentientnej mysle odmietnutá. Všetci členovia si slobodne zvolia zrušenie tejto idey, 

a to natrvalo, pretože dovtedy už dôjde k plnému poučeniu sa z jej existencie. Už 

nebude existovať žiadna potreba jej ďalšieho ponechania. Len čo bude slobodne 

vykonaná táto voľba, negatívny stav už nebude.“ 

 „Predpokladať, že ešte aj po takom zážitku s Pánom Ježišom Kristom a po všetkých 

ostatných zážitkoch pozitívneho stavu by chcel niekto naďalej zostať v negatívnom 

stave, je úplná nemožnosť.“ 

„Musíte pochopiť, že v procese Posledného Súdu bude ľuďom v negatívnom stave 

kvôli objektívnosti, spravodlivosti a porovnaniu dovolené súkromne, osobne a 

intímne zažiť nielen interakciu s Pánom Ježišom Kristom, ale aj kvalitu života v 

pozitívnom stave.“ 

„Ako viete od mnohých negatívnych duchov a démonov, ktorí nedávno konvertovali 

do pozitívneho stavu, keď už raz majú túto skúsenosť, nikdy viac im nenapadne 

vrátiť sa do negatívneho stavu. Spomeň si na svoju vlastnú klinickú prax, Peter; len 

tie negatívne entity sa vracajú späť, ktoré odmietajú poprosiť Pána Ježiša Krista, 

aby im umožnil na chvíľu zažiť pravý život v pozitívnom stave, aby tak získali 

schopnosť, čo im chýbala, porovnať ten život s tým, čo mali dovtedy. Teda, 

navrátilci nemajú takú skúsenosť.“ 

„Ale, aj keby ste predpokladali, že niekto predsa len bude chcieť byť naďalej 

negatívny, vďaka sľubu Pána Ježiša Krista už bolo urobené opatrenie, že v čase 

záverečnej fázy Posledného Súdu tohto časového cyklu bude životná energia takej 

osobe odňatá a po očistení daná niekomu inému (pamätáte si výrok ,tomu, čo nemá 

nič, bude odobraté ešte aj to, čo má?‘).“ 

„Dôvodom toho je, že pred aktiváciou negatívneho stavu sa všetci zainteresovaní 

dohodli a Pán Ježiš Kristus sľúbil, že negatívnemu stavu bude dovolené uskutočniť 

sa len pod touto podmienkou.“ 

„Pamätajte si, prosím, že spomienky takého potenciálneho rebela budú uvoľnené, 

aby si mohol spomenúť, že toto bola konečná voľba a sľub a že slobodne súhlasil s 

takými opatreniami. Koniec koncov, ak by nesúhlasil, nikdy by nevznikol a nezrodil 

sa. Len tá osoba sa mohla a môže stať súčasťou negatívneho stavu, ktorá úplne, 

kompletne a slobodne súhlasí s tým, že bude subjektom takého opatrenia.“ 

„Kvôli lepšiemu pochopeniu témy preberanej v tejto kapitole treba zvážiť niektoré 

dodatočné body:“ 

„1. Je nutné koldokola dôrazne prízvukovať, že pôvod hriechu, ľudských problémov 

a negatívneho stavu vo všeobecnosti je všetkými náboženskými systémami na vašej 

planéte a v celej Zóne Vymiestnenia pripisovaný nesprávnemu zdroju. Ako viete, 

domnievajú sa, že niekto v pozitívnom stave, v hodnosti archanjela, so svojimi 
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kohortami, kto bol údajne veľmi blízky Najvyššiemu, fakticky jeden z Jeho/Jej 

prvých synov, sa dopustil vzbury proti Bohu a následne bol vyhnaný do vonkajšej 

temnoty, kde si založil svoje vlastné panstvo negatívneho stavu, aby sledoval svoje 

vlastné negatívne ciele. Toto sa údajne stalo v Nebi, čiže v najvnútornejšom v 

Stvorení. Nuž, toto je obľúbená historka, šírená prostredníctvom náboženských 

doktrín samotným negatívnym stavom.“ 

„Tento príbeh v skutočnosti vymysleli pseudo-tvorcovia, ktorí boli v ich prvotnej 

fáze synovia Boží. Koniec koncov, pôvodne, pred takzvaným Pádom, boli priamym 

nadelením Božím. Z tohto faktu, že boli, alebo presnejšie, že ich predkovia boli 

pôvodným nadelením Najvyššieho, vychádza pôvodný nesprávny dojem, že boli 

archanjeli Boží, ktorí prebývali v blízkosti Jeho/Jej trónu, čiže v najvnútornejšej 

sfére Stvorenia. Kvôli zobrazeniu tohto faktu ich Svätá Biblia vo svojom doslovnom 

význame nazýva cherubínmi, pomazanými atď. Každý, kto je priamym nadelením 

Najvyššieho, bez ohľadu na to, na akej úrovni Stvorenia je inkarnovaný, sa nazýva 

takými menami, aby odzrkadľoval/a zjednotenie, jedinosť a harmóniu Stvorenia.“ 

„Pseudo-tvorcovia ale využili doslovný význam Svätej Biblie a prišli so skreslením 

tohto príbehu tvrdiac, že negatívny stav v skutočnosti vznikol a zrodil sa z trónu 

Božieho.“ 

„Negatívny stav ako celok úplne nutne potrebuje, aby ľudia uverili, že pochádzajú z 

toho najvnútornejšieho, z prostého dôvodu, že čokoľvek, čo pochádza z 

najvnútornejšieho, musí zostať navždy, do večnosti a že je to rovné čomukoľvek a 

komukoľvek inému v pozitívnom stave. Teda, ide tu o pokus urobiť negatívny stav 

nesmrteľným a rovným stavu pozitívnemu. Negatívny stav chce každého presvedčiť, 

že negatívny stav bude navždy a že niet žiadnej cesty z neho von.“ 

„Do tohto momentu bolo dovolené veriť tomuto príbehu, aby negatívny stav dostal 

príležitosť dokázať svoje a plne sa realizoval, uskutočnil a manifestoval. Toto je 

nutné za účelom poučenia sa. Keby ľudia a ostatní poznali pravý pôvod negatívneho 

stavu, nikdy by nehrali jeho hru. Teraz je však čas napraviť tento falošný dojem.“ 

„Nič z negatívneho stavu nemôže pochádzať alebo byť iniciované z najvnútornejšej 

úrovne Stvorenia. Najvnútornejšie v Stvorení je čistý pozitívny stav. V stave čistoty 

pozitívneho stavu sa nemôžu objaviť žiadne idey negatívnosti. V stave 

najvnútornejšieho je najbezprostrednejšia prítomnosť Pána Ježiša Krista. Nebola 

možná žiadna koexistencia Pána Ježiša Krista, v tej dobe Najvyššieho, s ničím 

negatívnym. V takej tesnej blízkosti k Absolútnemu Zdroju čistoty pozitívneho 

stavu by akýkoľvek pokus čo i len vzdialene si pomyslieť na niečo negatívne 

spôsobil okamžité zničenie každého, kto by mal také myšlienky.“ 

„Čo myslíte, prečo bolo pre Najvyššieho nutné podstúpiť taký spletitý, zložitý, 

nepochopiteľný a prepracovaný proces inkarnovania sa do negatívneho stavu ako 

Ježiš Kristus a potom skrížiť Jeho/Jej telo-mäso s celkom Jeho/Jej Prirodzenosti?“ 



KAPITOLA 11 

- 233 - 

„Ak by prežitie čohokoľvek negatívneho v takej tesnej blízkosti k Najvyššiemu bolo 

možné, nevznikla by žiadna potreba podstúpiť taký zdĺhavý a zložitý proces. 

Najvyšší, Boh, by to mohol pokojne urobiť zo Svojej najvnútornejšej pozície.“ 

„V tom čase ale, samozrejme, žiadna taká situácia neexistovala. Súc Absolútny a 

súc v Absolútnom Pozitívnom Stave, kvôli samotnej prirodzenosti toho stavu 

nemôže v ňom alebo blízko neho existovať nič negatívnej povahy. Keby sa teda k 

Najvyššiemu priblížilo čokoľvek negatívne, okamžite by sa to zmenilo v ničotu.“ 

„Jedným z najúžasnejších a najtajomnejších aktov, ktoré Najvyšší kedy podnikol, 

bolo Jeho/Jej ohromné pokorenie Sa a zníženie Sa v špeciálne navrhnutom stave, 

opísanom v druhej kapitole tejto knihy, na úroveň negatívneho stavu, aby zažil 

negatívny stav a všetkým ponúkol spásu z neho bez toho, aby boli v tom procese 

zničení. Myslíte si, že keby existovala nejaká iná, ľahšia cesta k naplneniu tohto 

cieľa, Najvyšší by si ju nezvolil?“ 

„Koniec koncov, ak by negatívny stav mohol vzniknúť priamo pod nosom 

Najvyššieho, použijúc vaše obrazné vyjadrenie, ako sa domnievajú všetky cirkvi na 

vašej planéte, môžete si byť istí, že by nebolo vôbec potrebné uskutočniť 

inkarnovanie sa Najvyššieho do negatívneho stavu. Ak niečo pochádza z 

najvnútornejšieho, možno sa tým zaoberať z vnútra, samotnými prostriedkami toho 

vnútra. V tom prípade by neexistovala žiadna potreba vyjsť dovonka.“ 

„Pozrite však, Najvyšší vo forme Ježiša Krista musel opustiť to vnútro a ísť do toho 

najexternejšieho z najexternejšieho, do jeho odpadu — Zóny Vymiestnenia — aby 

sa zaoberal negatívnym stavom presne z pozície, v ktorej vznikol. Keďže negatívny 

stav vznikol v najkrajnejšej pozícii maximálneho vonkajška, možno sa ním zaoberať 

len z tej pozície. Akékoľvek iné prostriedky by buď zlyhali, alebo by to skončilo 

totálnym zničením celého Stvorenia.“ 

„Tu si musíte uvedomiť veľmi dôležité duchovné pravidlo: Jedine miesto, stav a 

položenie, v ktorých všetko vôbec vzniká, má účinné prostriedky na zaoberanie sa 

tým akýmkoľvek efektívnym spôsobom. Inému miestu alebo stavu, alebo položeniu 

chýbajú také vhodné prostriedky. Pamätajte si, že všetky stavy, dimenzie a úrovne 

Stvorenia sú diskrétne/nespojité, a nie kontinuálne/spojité. Kontinuálny modus 

existuje len v ich vnútri, ale nie medzi nimi. Preto sa pravidlá jedného stavu, 

položenia alebo miesta nedajú aplikovať na žiadny iný, odlišný stav, položenie a 

miesto.“ 

„Toto je multivesmírny duchovný zákon. Platí tak pre jednu jedinú časticu, ako aj 

pre kohokoľvek iného, vrátane Pána Ježiša Krista. Koniec koncov, Pán Ježiš Kristus 

je Sám/Sama Zákon a Princíp. Také zákony nemôžu byť nikdy porušené. Porušenie 

akéhokoľvek takého zákona Tým/Tou, Kto je Sám/Sama Absolútny Zákon, by 

znamenalo koniec celého multivesmíru a Stvorenia. Nebolo by nič, čo by ich 

udržiavalo.“ 

„Preto teda potreba, aby Sa Najvyšší vo forme Ježiša Krista podrobil zákonom a 

princípom, ktoré riadia negatívny stav. Splnením tých zákonov, ktoré nemôžu byť 
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porušené, kým sa nenaplnia, bol schopný zmocniť sa negatívneho stavu a od tej 

doby riadiť jeho osud až do jeho samého konca. Je teda raz a navždy nutné zbaviť sa 

tejto ohavnosti a skončiť s myšlienkou, že pôvod negatívneho stavu, pôvod hriechu, 

ziel, lží a ľudských problémov je v duchovnom stave najvnútornejšieho. Také 

uvažovanie len podporuje negatívny stav.“ 

„2. Pri hodnotení ľudských problémov, nech by boli akékoľvek, musíte brať do 

úvahy nasledovné dôležité faktory:“ 

„Sú problémy, s ktorými sa jedinec narodí. Dobrým príkladom takýchto problémov 

sú vrodené poruchy, či už fyzické, alebo psychické. Tieto konkrétne problémy 

súvisia s udalosťami, ktoré sa udiali pred počatím v materinskom lone. Majú hlboký 

duchovný význam a poučenie a súvisia s faktom, že jedinec sa narodil do 

negatívneho stavu.“ 

„V skutočnosti, a toto je nové, narodiť sa do negatívneho stavu znamená narodiť sa 

so všemožnými defektmi. Každý, kto sa narodil na vašej planéte, je teda duchovne, 

mentálne a fyzicky defektný. Tieto poruchy spôsobuje, medziiným, samotný proces 

fyzického počatia a narodenia. Pamätajte si, že v tom procese sú jedincov duch a 

duša uväznené vo veľmi nezvyčajných a divných podmienkach a genetických 

vzorcoch, aké neexistujú nikde inde v Stvorení.“ 

„Toto polapenie dostáva jedincovho ducha a dušu do spletitého, obmedzujúceho a 

izolovaného stavu, ktorý poskytuje len veľmi malú príležitosť pre ich správny 

prejav, pôsobenie a fungovanie. Preto bolo predtým povedané, že narodiť sa do 

negatívneho stavu znamená narodiť sa do problémov, pretože negatívny stav nie je 

nič iné než problémy. Okrem toho si však potrebujete uvedomiť, že narodiť sa do 

negatívneho stavu znamená v skutočnosti narodiť sa s problémami. Voľbe narodiť 

sa do negatívneho stavu predchádza získanie istých problémov, ktoré jedincovi 

umožňujú narodiť sa do negatívneho stavu.“ 

„Takže, keď vstupujete do vášho sveta, neprinášate si so sebou nič iné než 

problémy. Sú do vás vštepené tým najneprirodzenejším procesom, inkarnáciou na 

vašu planétu. Ako vidíte, máte tu priťažujúcu situáciu: Ste narodení s problémami, a 

zároveň narodený do problémov. Toto je veľmi nepriaznivá situácia. Z každého robí 

vo všetkých ohľadoch postihnutého, bez ohľadu na to, či je agentom pozitívneho 

stavu, alebo negatívneho stavu.“ 

„Keďže na negatívnom stave alebo v negatívnom stave nie je nič normálne (koniec 

koncov, je odchýlkou od pozitívneho, normálneho a prirodzeného stavu), v ňom ani 

doň sa nemôže narodiť nič normálne a prirodzené.“ 

„Vy všetci máte prinajlepšom úplne skreslené, alebo prinajhoršom úplne nesprávne 

vnímanie skutočnej reality a svojej vlastnej identity.“ 

„Genetické schémy vašej nervovej sústavy a mozgu, cez ktoré je vášmu duchu a 

duši dovolené v krajne obmedzenej miere vnímať realitu, sú pôvodným 

cieľavedomým genetickým inžinierstvom pseudo-tvorcov tak skomplikované, 
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poprepájané a poprehadzované, že im to znemožňuje fungovať akýmkoľvek 

normálnym a rozumným spôsobom.“ 

„Nanešťastie teda, vaša definícia normálnosti je definíciou abnormálnosti. Z 

pozície, v ktorej ste, nemôžete mať vedome ani poňatia alebo vedieť, čo je skutočná 

normálnosť.“ 

„Samozrejme, vo vašej definícii normálnosti, čiže abnormálnosti, jestvujú rozličné 

stupne a úrovne. Tieto úrovne a stupne siahajú od takzvaných bežných problémov 

každodenného života v negatívnom stave a následných stavov úzkosti, strachu a 

starostí (považovaných za normálne za týchto okolností, ale za nenormálne z pozície 

pozitívneho stavu) až po úplný stav šialenstva, ako to zobrazujú napríklad 

psychotické stavy schizofrénie. Či už je to obyčajná, bežná obava, alebo 

schizofrénia, obe sú pre pozitívny stav nenormálne a neprirodzené. Nemajú tam 

žiadnu realitu. Sú to ohavnosti negatívneho stavu.“ 

„Pretože sa rodíte s problémami a do problémov, ďalšie typy problémov, ktoré majú 

ľudia, sú problémy, ktoré získavajú v procese a vďaka procesu života v negatívnom 

stave. Tieto problémy možno nazvať nanútenými problémami, zvolenými na 

začiatku voľbou vstúpiť do tohto sveta, do úplne presného typu situácie, ako je 

napríklad rodinná, ekonomická, politická, vzdelanostná, náboženská, kultúrna alebo 

akákoľvek v zmysle prostredia. Prijatím noriem svojho celkového prostredia a 

svojho položenia jedinec nevdojak prijíma problémy, ktoré tieto majú.“ 

„To vyvoláva v jedincovom duchu a duši ďalší nesúlad a záťaž, ktoré už existujú 

vďaka narodeniu sa spôsobom, akým sa narodil, činiac ho ešte nenormálnejším a 

vzdialenejším od pravej reality a normálnosti.“ 

„Ďalšie komplikácie nastávajú vďaka faktu, že jedinec je riadený nevedomými 

procesmi a neznalosťou, že je to tak. Vo väčšine prípadov teda ľudia nevedia, prečo 

sa správajú, konajú, myslia, cítia atď., tak, ako to robia, a prečo majú všetky tieto 

problémy. Keďže nemajú žiadne alebo takmer žiadne odpovede na tieto otázky, 

svoju ošemetnú situáciu považujú za normálnu. Prichádzajú k záveru, že ich stav je 

nutným sprievodným javom života vo všeobecnosti, a preto musí byť všetko také, 

aké to je. Žiadna iná alternatíva neexistuje.“ 

„Vidíte, prečo negatívny stav stavia na nevedomých procesoch a neznalosti?“ 

„Táto situácia plne ilustruje prirodzenosť negatívneho stavu a zdroj ľudských 

problémov.“ 

„Je nenormálne mať nevedomé procesy a byť nevedomý. Preto, nakoľko ich máte, 

nikto z vás nemôže byť úplne normálny. Dokonca ani plné uvedomenie si, že je to 

tak, vás nevylieči z nenormálnosti vášho stavu. Umožní vám to len lepšiu 

sebakontrolu a riadenie vášho každodenného života.“ 

„Ďalšou komplikáciou tejto situácie je typ fyzického tela, v ktorom prebýva váš 

duch a duša. Ako si pamätáte, to telo bolo vytvorené z negatívnych živočíšnych 

génov. Preto je najmenej vhodnou formou ako nositeľ života. Pravý život v tom tele 
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pôsobí v skutočnosti ako smrteľný jed. Telo je takým životom postupne ničené. Aby 

bolo to telo nútené aspoň dočasne fungovať, je dovolené, aby v ňom bolo v každom 

danom čase len nesmierne obmedzené množstvo toho života.“ 

„Vaše telo je, ako viete, veľmi chabé, ľahko sa unaví, vyčerpá a vyžaduje si 

neustálu pozornosť a častý odpočinok. Toto je veľmi nehospodárny spôsob žitia 

života.“ 

„Okrem toho, kvôli tomuto smrteľne jedovatému procesu, ktorý prebieha vo 

všetkých bunkách vášho tela, to telo žije v stálom vedomom alebo nevedomom 

strachu zo svojej smrti. Táto chronická patologická situácia robí ľudskú 

nenormálnosť ešte výraznejšou a zrejmejšou. Preto môžete pokojne povedať, že byť 

človekom znamená byť nenormálny vo všetkých ohľadoch.“ 

„Aby do toho tela nevstúpil žiadny pravý život v jeho plnej sile, sentientná myseľ v 

tom tele bola, ako si pamätáte, oddelená a rozdelená na tri rôzne oblasti a uvedená 

do nevedomého režimu. Ľuďom je k dispozícii len veľmi malé uvedomenie si tej 

mysle. Je obmedzené len na trochu vedomého uvedomenia vonkajšej mysle.“ 

„No vonkajšia myseľ si vo väčšine prípadov neuvedomuje ani existenciu svojej 

vlastnej nevedomej časti, nehovoriac o najvnútornejšej Duchovnej Mysli alebo 

vnútornej mysli. Koľko ľudí skutočne vie, že majú v sebe najvnútornejšiu 

Duchovnú Myseľ a vnútornú myseľ?“ 

„Vďaka psychologickým objavom majú niektorí ľudia obmedzené poznanie toho, že 

majú podvedomú a nevedomú myseľ. Ale myseľ, o ktorej rozprávajú, je integrálnou 

súčasťou vonkajšej mysle a jej obsahu, pozostávajúc zväčša z potlačených a 

zadržiavaných spomienok na udalosti, ktoré sa udiali od fyzického narodenia po 

súčasnosť. Len C. G. Jung dokázal postulovať existenciu niektorých úrovní 

vnútornej mysle s jej rasovými spomienkami a archetypmi. Až donedávna však 

neexistoval žiadny poznatok o tom, že existuje niečo také ako Vnútorná Myseľ v 

duchovnej konotácii jej definície (čiže najvnútornejšia Duchovná Myseľ).“ 

„Iste, mnohí ľudia hovorili o vnútornej mysli ešte pred publikovaním knihy tohto 

transmitera Princípy duchovnej hypnózy. Ale to, čo považovali za Vnútornú myseľ, 

bolo len určitým aspektom skutočnej prostrednej/vnútornej mysle.“ 

„Rozdelenie jednej sentientnej mysle na tri oblasti a jej uvedenie do nevedomého, 

neuvedomelého režimu ľudí ďalej prispieva k nenormálnosti ľudského života, 

vyvolávajúc ohromné množstvo problémov.“ 

„Ďalším šialeným opatrením negatívneho stavu je spôsob, akým je pravá sentientná 

myseľ pomocou geneticky nanúteného obalu a falošnej sentientnej mysle, 

vytvorených okolo nej, oddelená od tela.“  

„Táto falošná sentientná myseľ pozostáva z falošných spomienok, pocitov, emócií, 

myšlienok, inteligencie a zo všetkých ostatných falošných duševných faktorov a ich 

pseudo-duchovných ideí. Toto dáva ľuďom úplne falošnú identitu a chápanie života, 
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lebo sú napojení na falošnú sentientnú myseľ, a nie na svoju pravú sentientnú 

myseľ.“ 

„Ako si pamätáte, pravá sentientná myseľ je uväznená v tých obaloch a obklopená 

falošnou sentientnou mysľou. Ľudia nemajú vo väčšine prípadov žiadny prístup ku 

svojej pravej sentientnej mysli, s výnimkou snov alebo hlbokého duchovného 

tranzu. Sny a duchovný tranz však používajú úplne inú reč, než používate v 

takzvanom bdelom stave. Preto čokoľvek, čo vám je oznamované v snoch alebo v 

duchovnom tranze, je predmetom vedomej interpretácie. Tá interpretácia vychádza 

z pozície negatívneho stavu. Preto má veľmi malú platnosť. Takže, sny a duchovné 

tranzy vcelku nepredstavujú pre negatívny stav žiadne nebezpečenstvo.“ 

„Nemajúc žiadne správne spojenie so svojou pravou mysľou, ľudia sa domnievajú, 

že ich falošná myseľ je pravá myseľ a že žiadna iná myseľ neexistuje. Toto v nich 

vytvára neustále napätie a existenčné obavy, čo ich činí ešte nenormálnejšími.“  

„Ako vidíte, týmto šialeným usporiadaním sa názorne ukazuje, demonštruje a 

odhaľuje pravá prirodzenosť negatívneho stavu pre dôležité duchovné poučenie 

celého Stvorenia.“ 

„3. Zo všetkých predchádzajúcich zjavení je zrejmé, že ľudské problémy sú ako 

celok dôsledkami, následkami a výsledkami toho, čo bolo nazvané prvotný hriech a 

čo je tu označené ako aktivácia negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, aktivácia negatívneho stavu bola možná prostredníctvom 

testovania a experimentovania s otázkou, ako by vyzeral život, ak by bol odvodený z 

akéhokoľvek iného zdroja než z pravého Boha, Najvyššieho, ktorým je teraz Pán 

Ježiš Kristus, a z Jeho/Jej pravých duchovných princípov.“ 

„Ako vidíte, tie záležitosti boli čisto duchovné. Je život možný bez pravých 

duchovných princípov a pravého Boha, a s neduchovnými alebo skreslenými 

duchovnými princípmi a bez akéhokoľvek Boha, alebo s falošným bohom (bohmi)? 

A ak je možný, aký by to bol život?“ 

„Experimentovanie a testovanie tejto otázky aktivuje negatívny stav a spôsobuje 

všetky existujúce problémy, nech sa vyskytujú akýmkoľvek spôsobom, 

v akejkoľvek forme, podobe, položení a situácii.“ 

„Ak je to tak, a všetko dokazuje, že je to tak, potom je kvôli vyriešeniu, alebo aspoň 

minimalizovaniu týchto problémov, nutné zahájiť taký spôsob ich liečby, ktorý 

vezme vážne do úvahy duchovné faktory. Teda, každá liečba a náprava tejto situácie 

musí zahŕňať duchovný prístup. Inak by ste liečili symptómy, napájané ich 

negatívnym zdrojom. Aby ste sa mohli natrvalo zbaviť tých symptómov, musíte si 

byť najskôr vedomí tohto negatívneho zdroja.“ 

„Ak všetky ľudské problémy v najvšeobecnejšom zmysle pochádzajú z nedostatku 

náležitého duchovného uvedomenia alebo z lipnutia na nesprávnych duchovných 

princípoch, potom konečné vyliečenie možno nájsť v náprave tejto situácie a 
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preorientovaní ľudského vedomia na všetky tieto fakty, ktoré sú zjavené v tejto 

knihe.“ 

„Avšak, prvým krokom v tomto procese je prijatie všetkého, čo sa tu zjavuje, ako 

pravdy. Nasledujúcim krokom je ochota vzdať sa všetkého, čomu kto doteraz veril 

alebo čo považoval za pravdu v tomto ohľade. A tretím krokom je nahradenie 

všetkých starých, lživých systémov viery a zvykov novými ideami, pozvúc Pána 

Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, aby prevzal plnú kontrolu nad vaším 

duchom, dušou a telom a začal proces duchovnej transformácie akýmikoľvek 

prostriedkami, ktoré považuje pre každý jednotlivý problém za vhodné.“ 

„Bolo povedané, aby začal proces duchovnej transformácie. Toto znamená stále 

pokračujúci proces. Duchovná transformácia sa v skutočnosti nemôže nikdy úplne 

dokončiť, kým žijete na planéte Nula alebo v akejkoľvek oblasti Zóny 

Vymiestnenia. Môže tam byť len zahájená.“ 

„Pamätajte si, že máte na sebe to telo, ktoré bráni alebo znemožňuje dokončenie 

tejto úplnej duchovnej transformácie. Preto musíte svoje telo odložiť. Toto znamená 

fyzickú smrť vášho tela. Vaše telo bolo vytvorené z najnižších, najnegatívnejších a 

najneduchovnejších prvkov negatívneho stavu. Kvôli tejto prirodzenosti nemôže 

prežiť úplnú duchovnú transformáciu. Jedným z hlavných účelov fabrikácie takého 

tela bolo znemožniť ľuďom zažitie úplnej duchovnej transformácie, pokiaľ sa ešte 

nachádzajú na planéte Nula. Taký úplný duchovný zážitok by ohrozil bytie a 

existenciu negatívneho stavu na vašej planéte.“ 

„To telo ale musí doslúžiť prirodzeným spôsobom. Skôr či neskôr musí zomrieť. Je 

absolútne nevyhnutné, aby sa to stalo.“ 

„Nevyhnutnosť smrti toho tela bude vždy vyvolávať určitý stupeň strachu, úzkosti, 

trápenia, obáv a smútku. Telo nechce zomrieť. Lipne na tom živote, aj keď je ten 

život preň jedovatý, pretože nemá žiadny iný život alebo možnosť.“ 

„Všetci musíte prejsť týmto procesom bez ohľadu na to, ako ďaleko ste pokročili 

počas vašej duchovnej transformácie. Súhlasili ste s tým, keď ste vstupovali do 

negatívneho stavu. Proces zomierania je podstatou negatívneho stavu. Negatívny 

stav je v procese zomierania v absolútnom zmysle. Je len otázkou času, kedy 

zomrie; tak ako je otázkou času, kedy má zomrieť vaše telo. Toto je váš kríž, ktorý 

musíte niesť; ktorý ste sa dohodli niesť. Neočakávajte viac, než možno dosiahnuť za 

tejto existujúcej situácie.“ 

„Len čo budete zbavení vášho tela, budete daní do špeciálneho oddelenia Novej 

Školy v duchovnom svete, kde z vás budú odstránené všetky genetické a duchovné 

bloky negatívneho stavu a vaša pravá sentientná myseľ bude úplne zjednotená a 

opäť zosúladená so silami pozitívneho stavu. Len a len v tom momente môže byť 

vaša duchovná transformácia dokončená.“ 

„Samozrejme, toto sa stane len vtedy, ak si zvolíte, aby sa to stalo. Koniec koncov, 

každý má možnosť voľby pokračovať v spôsobe života negatívneho stavu dokonca 
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aj po fyzickej smrti svojho tela. Existuje mnoho ďalších úrovní Zóny Vymiestnenia 

a Pekiel, kde možno pokračovať v negatívnom životnom štýle dovtedy, kým nebude 

mať negatívny stav naveky zaniknúť.“ 

„Riešiť ľudské problémy alebo sa pokúšať o ich riešenie akýmikoľvek inými 

prostriedkami — bez tohto duchovného faktora — je márne. Buď sa zhoršia, alebo 

sa vyriešia dočasne, kým nezasiahne niečo iné. Zdanlivá náprava, ktorú ľudia 

zažívajú bez duchovných prostriedkov, má len dočasnú, prechodnú platnosť. Táto 

platnosť je anulovaná, len čo vstúpia do duchovného sveta. Tam sa neberú do úvahy 

žiadne iné prostriedky než duchovné. V prípade neduchovnej nápravy sa všetky 

problémy, prežívané v tele pred nápravou, cez ich súvzťažné duchovné faktory plne 

vrátia, oveľa silnejším spôsobom.“ 

„Ako si pamätáte, každý špecifický problém má svoj špecifický duchovný koreň. 

Problém je symptóm alebo súvzťažnosť toho duchovného stavu. Preto, len čo 

vstúpite do duchovného sveta, plnosť toho duchovného stavu sa odhalí a dostane sa 

do vášho vedomia. Zrazu si uvedomíte, že problém nebol vyriešený, že bol 

vyriešený len jeho fyzický symptóm. V dôsledku toho uvedomenia duchovne 

ochoriete. Kvôli vyhnutiu sa tejto vážnej duchovnej chorobe sa tu ľuďom odporúča, 

aby kombinovali všetky spôsoby liečby s duchovným — ako bolo opísané vyššie. 

Tým bude po ich príchode do duchovného sveta ich vyliečenie platné, pretože vzali 

do úvahy správne duchovné faktory a prostriedky liečby svojich problémov, nech 

boli akékoľvek. Toto duchovné pravidlo platí pre všetky ľudské problémy a ich 

súhrnné aspekty.“ 

„4. Existuje ešte jeden komplikujúci faktor ľudských problémov a všetkých ziel a 

falošných stavov. Ako si pamätáte z piatej kapitoly tejto knihy, okolo rozličných 

úrovní ľudskej pravej mysle boli umiestnení, okrem falošnej mysle a obalov, 

zvláštni ,strážcovia‘, aby zaručili, že všetko pozitívne, prichádzajúce z pravej 

sentientnej mysle, bude zachytené, prekrútené, skreslené a sfalšované a v tom stave 

odovzdané vedomej časti vonkajšej mysle. A taktiež si pamätáte, že títo ,strážcovia‘ 

sú sprevádzaní špeciálnymi typmi démonov, ktorí ich držia v úplnej poslušnosti voči 

negatívnemu stavu.“ 

„Pre mnohých ľudí bude veľmi ťažké prijať toto tvrdenie. Toto je však skutočná 

realita štruktúry vášho sveta a vašej mysle. Proces, ako toto všetko pseudo-tvorcovia 

uskutočnili, je pre vás veľmi ťažké, ak nie nemožné pochopiť, kvôli výrazným 

obmedzeniam, ktoré geneticky násilne vložili do vášho vybavenia. Len čo budete 

oslobodení od týchto obmedzení, budete schopní jasne vidieť, že to bolo tak a ako 

sa to uskutočnilo.“ 

„Jeden z účelov týchto výrazných obmedzení, ktoré sú uvalené na vaše vnímanie a 

chápanie reality vášho skutočného stavu, predstavuje zabezpečenie toho, aby ste si 

neuvedomovali, že toto usporiadanie skutočne existuje. Na overenie takého tvrdenia 

nie sú k dispozícii žiadne skúsenostné ani vedecké dôkazy.“ 
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„Ako by ste ľuďom dokázali, že rozličné úrovne ich mysle sú cez akúsi tajomnú, 

bezčasovú, bezpriestorovú diskontinuitu obklopené ,strážcami‘ a démonmi z 

negatívneho stavu? Žiadny taký hmatateľný dôkaz neexistuje. Toto bolo urobené 

zámerne, aby si ľudia nielen neuvedomovali, že to tak je, ale aby aj za všetky svoje 

problémy, utrpenie a biedu vinili nesprávny zdroj.“ 

„Takže, negatívny stav z toho vyšiel čistý ako ľalia, použijúc vaše obrazné 

vyjadrenie. Pretože je to tak, väčšina ľudí sa takej domnienke vysmeje a okamžite 

obviní transmitera tohto Zjavenia, že trpí nejakou duševnou chorobou, spojenou s 

velikášstvom a náboženskými preludmi.“ 

„Je ľahšie onálepkovať niekoho slovom parafrénia (forma paranoidnej psychózy s 

výskytom niekoľkých foriem výrazných halucinácií, za zachovania a fungovania 

osobnosti — diagnóza podľa ICD-9, čiže Medzinárodnej klasifikácie chorôb), než 

uznať, že by to mohlo byť tak. Kto môže uveriť takým výmyslom o prítomnosti 

zlých, negatívnych duchov a démonov v nás? Samozrejme, takému nezmyslu uverí 

len málo ľudí, a aj oni sami sú možno psychicky labilní.“ 

„Ale o toto ide: Jednou z mnohých funkcií týchto entít je zaistiť, aby nikto neveril v 

ich existenciu. Alebo, ak aj niekto v nich uverí, neprizná si, že sa nachádzajú v 

jeho/jej mysli, takpovediac, priamo pod jeho/jej nosom.“ 

„Tieto entity nechcú, aby ľudia uverili, že oni sú v skutočnosti zvečňovateľmi a v 

mnohých prípadoch zdrojom ľudských problémov. Ak by tomu ľudia uverili, 

vynaložili by maximálne úsilie, aby sa ich zbavili. A aj by sa ich zbavili. A boli by 

vyliečení zo svojich problémov, alebo by aspoň dokázali ovládať svoje problémy, 

namiesto toho, aby problémy ovládali ich.“ 

„Vidíte, že tieto tvory boli pôvodne vyfabrikované pseudo-tvorcami so špeciálnym 

cieľom na pamäti. Boli štruktúrované takým spôsobom, aby dokázali produkovať, 

vnucovať, spôsobovať, udržiavať a naveky zachovávať ľudské problémy vo forme 

takých emócií, ako je strach, úzkosť, obavy, panika, depresia, melanchólia, všetky 

typy psychóz a všetky typy fyzických a duševných chorôb.“ 

„Aby sa toto dosiahlo, bolo nutné rozdeliť sentientnú myseľ na tri časti, oddeliť, 

uzavrieť a izolovať ich navzájom a od vedomého uvedomenia ľudí; dať ich do 

fyzickej formy nevhodnej pre akýkoľvek pravý život; a naložiť na ne pseudo-myseľ, 

vyfabrikovanú pseudo-tvorcami z negatívnych živočíšnych génov, ovládanú 

zákonmi ich vlastnej výroby. Teraz máte myseľ a telo pod úplnou kontrolou 

negatívneho stavu. Pretože ste ich tvorcom, poznajúc ich štruktúru a funkciu, 

môžete nimi manipulovať, ako len chcete. Môžete im nanútiť akýkoľvek stav, 

rozpoloženie, problém alebo chorobu, akú chcete.“ 

„Tvorom, vyfabrikovaným na ten účel, bol daný kompletný stavebný plán tej mysle, 

duševnosti a tela, aby ich mohli ovplyvňovať, meniť a trestať, ako sa im zachce, za 

účelom udržiavania tej mysle, duševnosti a tela v súlade s prirodzenosťou a 

dominanciou negatívneho stavu. Vzhľadom na tento fakt musí proces akejkoľvek 

liečby a duchovnej transformácie brať do úvahy tento faktor.“ 
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„Stredovek si bol vedomý tohto faktu a príliš sa nemýlil, až na to, že šiel do 

opačného extrému. Namiesto prijatia skutočnosti, že tento faktor je jedným 

z mnohých príčinných zdrojov problému, sa predpokladalo, že posadnutá osoba je 

vinná, a bola upálená na hranici. Riešiť ten problém týmto spôsobom bolo rovnako 

zlé a démonické, ako neriešiť ho vôbec, alebo popierať, že taká situácia existuje.“ 

„Musíte pochopiť, že vtedy existovali v Peklách početné frakcie. Viedli proti sebe 

kruté vojny. Každá frakcia, ktorá vyhrala, kruto trestala všetkých členov porazenej 

frakcie. Na vašej planéte sa vtedy táto situácia prejavovala formou inkvizície. 

Inkvizícia zvyčajne predstavovala víťazné frakcie Pekiel, a ľudia upálení na hranici 

porazené frakcie.“ 

„Takže, spôsob, akým boli v tom čase riešené problémy tohto charakteru, nemal v 

sebe vôbec nič pozitívne a dobré.“ 

„V súčasnosti bola odhalená metodológia, ktorú možno patrične použiť na 

zaoberanie sa ľudskými problémami celkovým spôsobom. Bola opísaná v piatej 

kapitole tejto knihy.“ 

„5. Ďalším faktorom zhoršujúcim ľudské problémy je kozmická, existenčná a 

duchovná izolácia, ktorá bola ľuďom zámerne nanútená. Účelom tejto izolácie je 

držať ľudí v úplnej nevedomosti, v dohadoch o všetkých a všetkom ostatnom v 

Stvorení a jeho multivesmíre.“ 

„Mať úplný prístup na všetky úrovne bytia a existencie aj duchovnými, aj 

vedeckými prostriedkami by ohrozilo aktívne a dominantné postavenie negatívneho 

stavu. Ľudia v negatívnom stave by zistili prirodzenosť negatívneho stavu a zdroj 

jeho pôvodu, a potom by ho definitívne zvrhli.“ 

„Preto bolo nutné vyfabrikovať špeciálnu situáciu, so špeciálnymi svetmi a 

dimenziami, ktoré by mali veľmi malú uvedomelosť a nemali takmer žiadny prístup 

nikde inde.“ 

„Kvôli zaisteniu utajenia, ako vznikol a ako funguje negatívny stav, táto izolácia 

nebola obmedzená len na nejaký iný stav než negatívny, ale platila aj v rámci 

samotného negatívneho stavu.“ 

„Bežní členovia negatívneho stavu teda nemajú žiadny prístup k iným svetom v ich 

vlastnej ríši. Najobmedzujúcejšia pozícia bola nanútená vašej planéte.“ 

„Ľudia na vašej planéte nemajú žiadny skúsenostný, hmatateľný či vedecký 

poznatok, že existuje duchovný a intermediárny svet; že jestvuje čosi také ako Zóna 

Vymiestnenia; že skutočne existuje Peklo. Vedia o Peklách, ale kto tam bol fyzicky, 

aby mohol dokázať ich skutočnú existenciu? Väčšina z nich v Peklá neverí a 

pokladá ich za náboženský mýtus, vymyslený kazateľmi kvôli držaniu ľudí v strachu 

a poslušnosti voči nim. A to isté platí o Nebi. Kto môže vedecky dokázať jeho 

existenciu?“ 
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„Toto obmedzenie platí aj pre vonkajší vesmír, vnímateľný ľudskými očami a 

zmyslami. Koniec koncov, ľudia vidia na oblohe planéty a hviezdy. Bolo by ťažké 

poprieť ich existenciu. No cestovať tam a navštíviť ich, to už je iný príbeh. Ľuďom 

sa zatiaľ podarilo zájsť len na ich vlastný mesiac. Ale akým obmedzujúcim 

spôsobom! Aké neforemné oblečenie museli mať na sebe, aby tam prežili! Koľko 

nehôd a neúspechov museli zažiť, než urobili prvý krok na mesiaci! A čo cestovanie 

k iným hviezdam? S teraz existujúcou technológiou by im trvalo mnoho ľudských 

životov dosiahnuť a preskúmať akékoľvek iné hviezdy v rámci ich vlastnej galaxie, 

o iných galaxiách ani nehovoriac.“ 

„Táto situácia je vážnym faktorom a vinníkom ľudskej existenčnej úzkosti, 

zúfalstva, osamelosti a kritických pochybností, kompenzovaných krajným 

komplexom menejcennosti a/alebo nadradenosti.“ 

„V ľudskom položení nie je nič isté, nič stabilné, nič spoľahlivé, nič trvalé. Presne v 

momente, ako si pomyslíte, že ste získali najspoľahlivejšie poznanie a chápanie 

niektorých faktorov života, poskytujúce vám stabilitu a istotu, vynorí sa niečo, nový 

objav, ktorý úplne zničí stabilitu a istotu toho predošlého poznania alebo stavu.“ 

„Takto sa odohráva ľudská existencia od aktivácie negatívneho stavu a fabrikácie 

ľudí. Umožňuje úplnú ilustráciu pravej prirodzenosti negatívneho stavu a poukazuje 

na jeden z mnohých špecifických zdrojov ľudských problémov.“ 

„V procese liečenia treba vziať tento faktor do úvahy. Pretože v súčasnosti žijete 

v tomto type tela a prostredia, nemožno v tomto ohľade príliš veľa zmeniť. Ale 

uvedomenie si tohto faktu vám môže poskytnúť lepšiu kontrolu nad týmto 

problémom a pocit akceptovania a pokoja, vediac, že toto je dočasný, prechodný 

stav.“ 

„6. Ďalším vážnym faktorom, pričiňujúcim sa o ľudské problémy, starostlivo 

navrhnutým a naprojektovaným pseudo-tvorcami, bolo postupné vytváranie 

mnohých odlišných rás, s mnohými odlišnými jazykmi.“ 

„Táto situácia umocňuje stav izolácie a separácie, existujúci na vašej planéte. 

Týmto usporiadaním je značne sťažená bezproblémová komunikačná linka, prenos a 

zdieľanie informácií a poznania, vzájomné chápanie a rešpekt. Ľudia len veľmi 

ťažko chápu, o čo ide susediacim národom, s odlišnými zvykmi, kultúrou a 

jazykom. V dôsledku toho sa stávajú vzájomne podozrievavými a nedôverčivými.“ 

„Aby ste mohli spolu komunikovať, potrebujete mať špeciálnych tlmočníkov a 

prekladateľov. A koľko sa počas prekladu stratí zo skutočného významu?“ 

„Táto situácia ale tvorí oveľa vážnejší problém. Súc odlišný, majúc odlišný jazyk, 

silnejší alebo väčší národ má čisto na základe počtu tendenciu vyhlásiť, že je 

nadradený akémukoľvek inému národu. Uzurpuje si právo vládnuť iným, nútiť 

iných slúžiť jeho vlastným politickým potrebám, alebo jednoducho vyhlási, že iné 

národy nemajú právo na existenciu, a preto ich vyhubí.“ 
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„Samozrejme, niektorý ďalší národ učiní podobné vyhlásenia. Výsledkom takých 

bláznivých vyhlásení je nevyhnutný konflikt, vedúci k ničivým vojnám, rozvratu a 

krviprelievaniu.“ 

„Keď vám chýbajú správne duchovné zjednocujúce princípy, neexistuje žiadny iný 

spoločný menovateľ, ktorý by dokázal alebo mohol prinútiť ľudí k spolupráci, 

vzájomnému porozumeniu alebo vzájomnej podpore na akékoľvek podstatné časové 

obdobie.“ 

„Pokus dosiahnuť také zjednotenie na akomkoľvek inom základe nakoniec úplne 

zlyhá.“ 

„Ako viete z minulosti tohto úsilia na vašej planéte, všetky také pokusy sa skončili 

buď úplným nezdarom, alebo bolo také zjednotenie umelo udržiavané násilím, 

brutalitou, hrozbami a politickou korupciou.“ 

„Akýkoľvek stupeň oslabenia vlády takými prostriedkami vedie k okamžitému 

povstaniu alebo k revolúcii, končiac občianskou vojnou a vzájomným vraždením.“ 

„Táto situácia je ďalšou formou ilustrácie, čo sa môže stať, ak sa správne duchovné 

princípy zavrhnú, skreslia, prekrútia, skomolia, sfalšujú alebo nahradia akýmkoľvek 

iným faktorom.“ 

„V pozitívnom stave Stvorenia žiadna taká situácia neexistuje. To sa odráža vo 

fakte, že v duchovnom svete hovoria všetky sentientné entity len jedným jazykom, 

bez ohľadu na ich formu, tvar, rasu, pohlavie či akúkoľvek inú vlastnosť. 

Nekonečné typy rozdielov medzi nimi sa nechápu ako potenciál separácie, izolácie a 

nenávisti, ale ako neustála príležitosť k vzájomnému pozdvihovaniu a obohacovaniu 

svojich životov a duchovnosti. Čím väčší stupeň rozmanitosti medzi nimi, tým 

väčšia možnosť lepšieho spoznávania Pána Ježiša Krista v ich jedinečných 

skúsenostiach.“ 

„Ako vidíte, spoločným menovateľom nich všetkých je Pán Ježiš Kristus. Ak 

vzájomne interagujete vďaka tomuto, podľa tohto, cez tento, s týmto a z tohto 

spoločného menovateľa — Pána Ježiša Krista — interagujete z pozície 

zjednocujúcich duchovných princípov. Vo vzťahoch nadväzovaných z takej pozície 

sa nemôžu objaviť žiadne problémy.“ 

„Ako si ale pamätáte, tento ,princíp rôznorodosti‘ bol prefíkane a ľstivo použitý 

pseudo-tvorcami na vyfabrikovanie mnohých odlišných rás, s úplne iným princípom 

na mysli. Účelom tu bolo ilustrovať životný štýl, ktorý nemá tohto spoločného 

duchovného menovateľa. Namiesto toho boli zavedené úplne opačné pocity, ktoré 

sa stali hybnou silou mnohej ľudskej biedy a utrpenia — nenávisť, neznášanlivosť, 

nadradenosť, nedôvera a politická paranoja — vedúce k ničeniu, vojnám a 

krviprelievaniu a k všemožným spôsobom ospravedlňovania, vyhovárania sa a 

odôvodňovania takých pocitov, postojov a správania.“ 

„Táto situácia jasne ukazuje, že žiadny iný spoločný menovateľ než duchovný — 

Pán Ježiš Kristus — nie je schopný udržať žiadny bezproblémový životný štýl.“ 
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„Ďalším účelom tejto zničujúcej izolácie a separácie pomocou rás, kultúr, zvykov a 

rozdielnych jazykov je zabrániť ľuďom vo vymieňaní si dôležitých duchovných 

informácií, skúseností a pohľadov, ktoré by mohli viesť k objaveniu pravdy o 

pôvode negatívneho stavu a ľudských problémov, a v dôsledku toho k pokusu o 

zjednotenie kvôli zbaveniu sa negatívneho stavu.“ 

„Tento účel nie je navonok taký zrejmý alebo viditeľný. Avšak hlboko vo vnútri, 

vďaka prítomnosti tej rýdzej sentientnej mysle, aj keď uväznenej a izolovanej, 

nejaké pocity o tomto všetkom prenikajú do vedomého uvedomenia, vzbudzujúc v 

ľuďoch snahu, túžbu, želanie, alebo aspoň nádej na také zjednotenie.“ 

„Pocity tejto povahy sú pre existenciu a bytie negatívneho stavu nebezpečné, 

obmedzujúc jeho šancu na dlhšie prežitie. Preto sa uskutočnila fabrikácia 

rozmanitých rozdielnych národov, rás, kultúr, zvykov, tradícií a hovorených jazykov 

na úplne inom princípe než duchovnom, čo z tých pocitov robí len pocity, bez 

akejkoľvek nádeje v možnosť takého zjednotenia a odstránenia ľudských 

problémov.“ 

„Pokiaľ negatívny stav existuje vo svojom aktivovanom a dominantnom stave, táto 

situácia bude trvať až do konca jeho života; dôvodom je, že toto je samotná povaha 

negatívneho stavu — byť presne takýto. Pre negatívny stav nie je nič iné 

mysliteľné.“ 

„7. Najzničujúcejším zdrojom ľudských problémov je však duchovný zdroj. Hoci 

nie je taký zjavný ako ktorýkoľvek iný spomenutý vyššie alebo ktorý bude 

spomenutý nižšie, má ďaleko väčšie dôsledky pre všetky aspekty ľudského života a 

pre všetkých členov celej Zóny Vymiestnenia. Tento zdroj sa týka spôsobu, akým 

ľudia ponímajú prirodzenosť Pána Ježiša Krista alebo Boha a všetky z Neho/Nej 

pochádzajúce pravé duchovné princípy.“ 

„Ako bolo spomenuté veľakrát predtým a ako bude veľakrát spomenuté neskôr, 

osudy všetkých sentientných entít plne závisia od tohto faktora. Nuž, tento faktor 

bol dobre známy pseudo-tvorcom. Preto bolo vynaložené veľké úsilie na nastolenie 

situácie a životného štýlu, ktoré by nanajvýš sťažili správne ponímanie tejto 

záležitosti.“ 

„Prvým krokom v tomto úsilí bolo vyfabrikovať špeciálnu rasu ľudí (ľudstvo na 

vašej planéte), ktorí by sa rodili živočíšnym, parazitickým spôsobom v materinskom 

lone, v úplnej nevedomosti, pričom by si vôbec nič neuvedomovali, najmä však 

duchovné záležitosti a prirodzenosť Boha.“ 

„Len čo máte niekoho, kto vedome nevie nič, a len čo ho/ju vyfabrikujete takým 

spôsobom, aby mu/jej muselo byť akékoľvek poznanie dodávané z vonkajška, a nie 

z vnútra, môžete mu/jej dať akékoľvek informácie o čomkoľvek, čo chcete a 

spôsobom, akým chcete. Jedinec s takýmto nadelením nemá inú možnosť, než prijať 

ako pravdu všetko, čo mu/jej vravia iní v postavení autority.“ 
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„Aby ste zaistili, že prijme všetky informácie, potrebné pre udržanie negatívneho 

stavu nažive a prosperujúci, vyfabrikujete toho jedinca tak, aby bol úplne a 

kompletne závislý vo všetkých jeho/jej potrebách od tých, čo sú v postavení 

autority. To vytvára falošný, ale veľmi spoľahlivý dojem, že autority majú správne 

poznanie a všetko, čo hovoria, je pravda.“ 

„Nevadí, že neskôr sa proti týmto autoritám vzbúrite. V tom čase už budete takí 

skazení, kontaminovaní, znečistení a otrávení všetkými tými vonkajšími 

informáciami, že celá vaša identita sa bude zakladať na nich.“ 

„V skutočnosti negatívny stav vašu vzburu víta. Koniec koncov, takto to bolo 

negatívnym stavom pripravené. Zabraňuje to nebezpečnému zjednoteniu 

s autoritatívnymi osobnosťami. Podporuje to princíp izolácie a separácie, na ktorom 

je postavený negatívny stav.“ 

„Takže, majúc svoju vlastnú falošnú identitu, založenú na takých informáciách, 

budete žiť život založený na tejto falošnej, skreslenej a prekrútenej identite. To 

bude spoľahlivo živiť vaše problémy, vytvárajúc stále nové.“ 

„A teraz, aby bol negatívny stav pevnejší, umožniac mu dlhšie trvanie, pokiaľ 

možno naveky, ľuďom, rodiacim sa v nevedomosti, sú predkladané rôzne odlišné 

koncepcie o duchovných záležitostiach a prirodzenosti Božej. Koniec koncov, 

pozrite sa, koľko náboženstiev a ich početných siekt existuje na vašej planéte.“ 

„Každé hlavné náboženstvo navrhuje svoje vlastné predstavy o prirodzenosti Božej, 

o duchovných princípoch a o spôsobe uctievania a nadväzovania vzťahu s tým 

Bohom. Boha nazývajú rozličnými menami a pre ich kontaktovanie sa s Ním/Ňou 

predpisujú rozličné rituály a postupy.“ 

„Vyhlasujú, že len ich Boh a ich spôsob Jeho/Jej kontaktovania je náležitý, správny 

a prijateľný. Každý iný spôsob je preto od diabla a mal by byť odstránený a 

zničený.“ 

„V mene Boha teda vznikali krvavé náboženské vojny, ktoré zúria s fanatickým 

zápalom od čias aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Aby sa ľuďom zabránilo príliš sa zjednotiť v rámci jedného náboženského 

systému, Peklá navodili podmienky pre fabrikáciu početných siekt v rámci toho 

istého náboženstva. Teraz tu máte boje nielen jedného hlavného náboženstva s 

druhým, ale aj jednej sekty s druhou v rámci toho istého náboženstva.“ 

„Táto situácia zaručuje, že nikdy nemôže byť nastolené žiadne správne chápanie, 

ponímanie a vzťah k pravému Bohu — Pánovi Ježišovi Kristovi — kým táto 

situácia existuje.“ 

„Rozdiely v rôznych náboženských systémoch sú tak veľké, že nemôže byť určený 

alebo nájdený žiadny zmierujúci spoločný menovateľ. Dokonca ani nehovoria 

rovnakou rečou!“ 
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„Celá táto situácia vykresľuje Boha veľmi divným spôsobom. Čo je to za Boha, čo 

spôsobuje alebo toleruje dianie sa takých vecí? Kto má pravdu? Alebo, kto sa mýli? 

Priveľa zmätku ohľadne tejto záležitosti vedie mnohých k opačnému extrému, 

vyhlasujúc, že žiadny Boh neexistuje. Inak by netoleroval také ohavnosti.“ 

„Samozrejme, tu ide o to uvedomiť si, že žiadne z týchto náboženstiev ani ich 

príslušné sekty nemajú pravdu. Všetky sa mýlia. Žiadne z nich nebolo založené 

Bohom, čiže Pánom Ježišom Kristom. Všetky boli vyfabrikované práve v Peklách, 

aby držali ľudí v úplnej tme ohľadne pravej prirodzenosti Boha a pôvodu 

negatívneho stavu.“ 

„Pamätajte si, prosím, že správne poznanie, chápanie a prijatie Pravej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista alebo Boha činí negatívny stav bezobsažným. Za týchto okolností 

jednoducho nemôže existovať. Jediný spôsob, ako zaistiť existenciu a bytie 

negatívneho stavu, je neustále skresľovanie, falšovanie, prekrúcanie a komolenie 

správneho chápania tejto Prirodzenosti.“ 

„Je nejaký lepší spôsob na dosiahnutie tohto cieľa než pomocou náboženstiev a ich 

početných siekt? Čokoľvek, čo sa robí v mene Božom, má oveľa väčšiu moc a 

efektívnosť. Je to účinnejšie než úplný ateizmus. Väčšina ľudí bude ateistami 

pohŕdať. Toto nie je účinný spôsob udržiavania ľudí v negatívnom stave, teda v ich 

problémoch. Je oveľa lepšie dať im množstvo náboženstiev, množstvo siekt, kultov 

a rôznych spiritualistických smerov, s presvedčením o pravosti a svätosti ich veci, 

než nejaké chabé ateistické koncepcie, ktoré málokto berie vážne.“ 

„V konečnom, duchovnom zmysle je táto situácia všetkých náboženstiev skutočný 

napájajúci zdroj všetkých ľudských problémov alebo problémov celého ľudstva, bez 

ohľadu na to, aká je ich povaha. Aj keď bude pre ľudí ťažké toto prijať, alebo vôbec 

pochopiť, napriek tomu je to duchovný fakt.“ 

„Ak je najdôležitejším určujúcim faktorom jedincovho života a postavenia v 

Stvorení správne ponímanie, chápanie a prijatie Pravej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, a následný životný štýl, ktorý si jedinec zvolí, potom je úplne zrejmé, prečo 

hrá tento faktor vo všetkých ohľadoch takú dôležitú rolu. Preto akékoľvek 

stotožnenie sa s nejakým systémom viery, ktorý zvečňuje lži, skreslenia a 

prekrútenia ohľadne tejto záležitosti, bude hlavným zdrojom jedincových 

problémov.“ 

„Negatívny stav je však ešte prefíkanejší. Keby si ľudia plne a kompletne 

uvedomovali pravý zdroj svojich problémov, hľadali by vhodné spôsoby na ich 

vyriešenie.“ 

„Existujú početné spôsoby, ako odradiť ľudí od objavovania pravdy. Jedným z nich 

je vyhlásiť, že utrpenie má veľkú duchovnú hodnotu a privedie jedinca do neba. 

Preto by mal v tomto živote trpezlivo trpieť, nesnažiac sa utrpeniu príliš vyhýbať, 

aby sa mohol stať hodný Nebies.“ 
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„Iný, účinnejší spôsob zvečňovania toľkých náboženstiev, siekt, kultov atď., je 

vyhovieť občas modlitbám ľudí a zariadiť, aby sa ich prosby splnili. Koniec koncov, 

aj falošní bohovia musia niečo robiť pre svoju božskú reputáciu. Umožňujú teda 

vykonávanie všemožných zázrakov, predpovedajú budúcnosť, ktorá sa naozaj splní, 

plnia modlitby, aby uistili svojich nasledovníkov, že ich Boh je pravý Boh; a mnohé 

ďalšie také veci. Samozrejme, toto všetko robia najradšej na verejnosti, za 

prítomnosti mnohých svedkov, aby mohli ľudia šíriť ,dobrú‘ zvesť o svojom zážitku, 

nachytajúc ich, aby uverili, že jednajú s pravým Bohom, a preto je ich systém viery 

a spôsob, akým ponímajú prirodzenosť Božiu, správny.“ 

„Je veľmi ľahké chytiť sa do takejto nepríjemnej pasce. Tá zaručuje, že ľudia 

nemajú žiadnu potrebu hľadať pravdivé odpovede ohľadne týchto záležitostí alebo 

čohokoľvek iného v tej veci, a tým zaručuje ich zotrvanie pri ich systéme viery a 

životnom štýle súvisiacom s týmto systémom. Týmto spôsobom je spoľahlivo 

zaistené zvečňovanie ľudských problémov, a teda negatívneho stavu.“ 

„8. Najcitlivejšia a najtajnostkárskejšia oblasť ľudských problémov súvisí so 

záležitosťou sexuality. V knihách Nového Zjavenia bolo veľa zjavené o skutočnej 

povahe sexuality. Podľa očakávania, mnohí čitatelia neboli schopní prijať, čo bolo o 

tejto záležitosti v tých knihách povedané. Viac bude o sexualite vo svetle súčasnej 

časti Nového Zjavenia zjavené v dvadsiatej kapitole tejto Knihy.“ 

„Zdá sa, že sexualita je oblasť ľudského života najviac kontrolovaná pravidlami 

spoločnosti a náboženstva. Žiadne pravidlá sa tak prísne nepresadzujú ako tieto. 

Kvôli tomuto divnému postaveniu v ľudskej spoločnosti sa sexualita stala hlavným 

zdrojom ľudských problémov, buď priamo, alebo nepriamo.“ 

„Rovnako ako pri duchovných záležitostiach, spomenutých v predošlom bode, 

nevhodné, lživé, skreslené a prekrútené chápanie, praktizovanie a postoj k sexualite 

vedie k mnohým ľudským problémom. Žiaľ, väčšina týchto problémov nie je 

klasifikovaná ako majúca sexuálnu konotáciu. Sú zamaskované za niečo iné, na 

oklamanie ľudí, aby uverili, že nemajú žiadne sexuálne problémy.“ 

„Prečo má sexualita taký ohromný dopad na ľudský život?“ 

„Ako si pamätáte z kapitoly ,Sexuálny život‘ v knihe Chápanie a naplnenie nášho 

pozemského života, jednou z primárnych funkcií sexuality je všetko zahŕňajúce 

zdieľanie. Sexualita je najsúkromnejší, najintímnejší a najosobnejší nástroj 

zdieľania. Cez ňu možno Pravú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej 

duchovné princípy zažiť najpriamejším a neskresleným spôsobom.“ 

„Kvôli tejto hlavnej konotácii sexuality, okrem mnohých iných, jej správna funkcia 

a praktizovanie predstavovali pre negatívny stav najväčšie nebezpečenstvo.“ 

„Koniec koncov, intímne, súkromné a osobné zážitky v duchu, duši a tele nejakej 

osoby nemôžu byť vyvrátené žiadnymi teoretickými, ba ani praktickými faktormi.“ 

„Preto sa sexualita stala najvýznačnejším terčom všetkých skreslení a genetických 

zmien zo strany pseudo-tvorcov a iných ,prominentných‘ členov negatívneho stavu.“ 
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„Tu nie je potrebné opakovať, čo už bolo o týchto záležitostiach zjavené v iných 

knihách Nového Zjavenia a čo bude zjavené v dvadsiatej kapitole tejto knihy.“ 

„Tu sa zdôrazňuje, že nesprávne chápanie, ponímanie a praktizovanie sexuality 

vedie k objaveniu sa všemožných duchovných, duševných, fyzických a sexuálnych 

problémov. Je to ďalšia, dokonca nebezpečnejšia forma vzájomného separovania sa 

a izolácie ľudí. Pretože je ľudská sexualita odpojená od svojho duchovného zdroja, 

nemôže počas pohlavného styku nikdy nikomu poskytnúť plné uspokojenie, 

poznanie a zážitok intímnej prítomnosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Na druhej strane, fyzická prestavba ľudských pohlavných orgánov z ich pôvodnej 

pozície, uskutočnená pôvodne pseudo-tvorcami, nedovoľuje ľuďom žiadnu 

skutočnú výmenu a zdieľanie skutočného obsahu zážitkov, ktoré má sexuálny 

partner.“ 

„Nezáleží teda na tom, ako veľmi sa snažíte, aj tak nie ste schopní zažiť, ba ani 

vedieť, čo presne prežíva a ako to prežíva váš sexuálny partner.“ 

„Kvôli tomuto prekliatemu usporiadaniu nemôže nikdy nastať žiadne skutočné 

zjednotenie maskulínnych a feminínnych princípov. Hlavným účelom správneho 

praktizovania sexuality je zažiť toto zjednotenie, pretože v ňom je najsilnejšia, 

najmocnejšia, najpochopiteľnejšia a najrozoznateľnejšia prítomnosť Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Práve táto schopnosť, najkľúčovejšia, najrozhodujúcejšia a najvýznamnejšia, bola 

z ľudskej sexuality odstránená. V súčasnej konotácii ľudskej sexuality je sexualita 

zredukovaná na úroveň živočíšneho párenia, zmyselnosti a rozmnožovania druhu. 

Toto všetko sú negatívne konotácie. Nie je v nich obsiahnuté nič pozitívne. 

Rozmnožovanie druhov nemá žiadny pozitívny význam, lebo jeho jediným účelom 

je zvečňovanie života negatívneho stavu. Nič, čo napomáha v tomto úsilí, nemôže 

mať žiadnu pozitívnu konotáciu, ako sa mylne domnievajú ľudia.“ 

„Akékoľvek regulačné požiadavky, uvalené na slobodný prejav jedinca, nech by 

boli akékoľvek, vyvolávajú napätie, hnev, násilie a hlboké rozhorčenie. Toto platí 

najmä o sexualite. Keďže praktizovanie ľudskej sexuality je úplne skreslené a 

nepochopené, v prejavoch a manifestácii ľudskej sexuality nie je nič normálne.“ 

„Všetky známe sexuálne úchylky, perverznosti a abnormality sú dôsledkom tohto 

nenormálneho postavenia, ktoré má sexualita v rámci ľudských systémov.“ 

„Je to oblasť, ktorú negatívny stav najviac stráži pred akýmikoľvek možnými 

zmenami v existujúcom chápaní, ponímaní a praktizovaní sexuality.“ 

„Hlavným problémom, spôsobeným praktizovaním ľudskej sexuality, je silný 

pohlavný pud, pociťovaný väčšinou ľudí, a zároveň obmedzenia, tabu a náboženské, 

spoločenské a právne požiadavky, ktoré znemožňujú správne naplnenie jedincových 

sexuálnych potrieb.“ 
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„Ďalším aspektom týchto potrieb je, že fabrikáciou neduchovnej sexuality, 

odrezanej od jej pravého duchovného zdroja, vyhlasujúc ju za nenormálnu, sú tieto 

potreby veľmi často úchylné, zvrátené a nenormálne samé osebe. Bolo to urobené 

zámerne, aby sa odôvodnila kontrola, nanútená ľuďom spoločnosťou a 

náboženstvom v tomto ohľade. Tak je bezpečne zaručené, že sexuálne praktiky 

nikdy nikoho nedovedú k objaveniu ich správnej duchovnej konotácie a významu, 

ako to zjavujú knihy Nového Zjavenia.“ 

„9. Ľudské problémy sú znásobované divným ekonomickým systémom, ktorý 

existuje na vašej planéte.“ 

„Aby sa ľudia ešte viac zaoberali vonkajšími faktormi svojho prežitia, ktoré ich 

udržiavajú mimo vnútornej duchovnej reality, bol zavedený zložitý odmeňovací 

systém vo forme vzácnych kovov a peňazí. Bez peňazí nemožno získať nič pre 

uspokojenie svojich fyzických, ba ani duševných potrieb. Všetko niečo stojí.“ 

„Následkom tejto situácie teda vzniká určitá forma duševného problému — 

chorobná potreba vlastniť množstvo materiálnych majetkov, cenností a peňazí, 

premrhajúc všetko svoje úsilie a energiu na ich získanie.“ 

„Toto materiálne bohatstvo sa stáva riadiacou hodnotou života. Ak si za peniaze 

môžete kúpiť, čo len chcete, čím máte viac peňazí, tým viac vecí môžete mať a tým 

mocnejší a vplyvnejší sa stanete. Táto snaha robí ľudí závislými od peňazí alebo od 

materiálnych hodnôt, ktoré im môžu zabezpečiť mnohé veci, ktoré by inak nemohli 

mať.“ 

„Tak sa objavila podivná forma závislosti, zameranej na všetky vonkajšie, 

prechodné, dočasné, pominuteľné hodnoty. Väčšina ľudských činností je venovaná 

získavaniu takých hodnôt. A predsa, napriek skutočnosti, že ľudia vedia veľmi 

dobre, že nič vonkajšie, získané počas ich života na planéte Nula, si nemôžu vziať 

so sebou do hrobu a že všetok svoj majetok musia po sebe zanechať, napriek tomu 

sa stávajú otrokmi týchto snáh.“ 

„Faktor závislosti od vonkajších hodnôt je zdrojom mnohých ľudských problémov. 

Zatvára dvere k akýmkoľvek duchovným faktorom. Keďže pravá realita a osud 

jedincovho života úplne závisia od správneho duchovného postoja, ignorovanie toho 

sa stáva hlavným zdrojom mnohých nešťastí.“ 

„Táto situácia bola starostlivo naplánovaná ako záruka, že ľudia nebudú mať vôbec 

čas, túžbu ani ochotu venovať sa akýmkoľvek správnym duchovným aktivitám, 

ktoré by ich doviedli k stavu ich pravého vnútra.“ 

„Keď už raz niekto niečomu prepadne, najťažšou úlohou je zbaviť sa tej závislosti. 

Dobrým príkladom tejto zničujúcej situácie je drogová a alkoholová závislosť. 

Odborní poradcovia, pracujúci s drogovo a alkoholovo závislými, si veľmi dobre 

uvedomujú, čo znamená prekonať tento hrozný návyk.“ 

„A napriek tomu je celá štruktúra ľudského života na vašej planéte v tej či onej 

forme postavená na tomto type závislosti. Každý je od niečoho či od niekoho 
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závislý. Ste závislí od svojej práce, aby ste zarobili dosť peňazí na starostlivosť o 

základné potreby pre prežitie vášho tela. Ste závislí od iných ľudí, ktorí pre vás 

robia mnohé veci. Ste závislí od polície, ktorá vás chráni pred hrozbou zo strany 

zločincov. Vo vymenovávaní takých ľudských závislostí by bolo možné pokračovať 

donekonečna.“ 

„Všimnite si, prosím, že všetky tieto závislosti sú vonkajšej povahy. Niečo alebo 

niekto iný tam vonku sa postará o túto či tamtú potrebu. Zodpovednosť je presunutá 

zo stavu vnútra na stav vonkajška.“ 

„Vďaka tomuto spôsobu života môže negatívny stav prekvitať a živiť sa ľudskými 

problémami. Keďže potrebuje ľudské problémy pre svoje prežitie, negatívny stav 

neustále fabrikuje v ľudskom živote podmienky, za ktorých môžu byť vyvolané 

nové a iné problémy a staré úspešne zachovávané a zvečňované.“ 

„10. Jedným z mnohých dôvodov, prečo bolo teraz existujúce ľudské telo 

vyfabrikované také, aké je, bolo učiniť z neho zaručený zdroj problémov, ktoré by 

dodávali život negatívnemu stavu.“ 

„Ľudské telo v jeho terajšej forme a stave nepredstavuje nič iné než problémy. 

Nielenže samo osebe a ako také je problém, ale ako už bolo uvedené predtým, 

udržať ho nažive a relatívne zdravé si vyžaduje nesmierne množstvo pozornosti a 

starostlivosti.“ 

„Uvedomujete si, koľko ľudských aktivít je spojených s týmto cieľom? Koľko času 

strávite starostlivosťou o svoje telo?“ 

„Najpodivnejšou vecou ohľadne ľudského tela je to, že vám v tomto nedáva na 

výber. Samotnou svojou existenciou si od vás vyžaduje pozornosť a starostlivosť. 

Žiada si jedlo a nápoje. Žiada si odpočinok a spánok. Žiada si vylučovanie moču a 

výkalov. A predsa, napriek tomu všetkému je ľudské telo v procese umierania. Ako 

viete, ľudské telo je zamorené všemožnými mikróbmi, vírusmi, baktériami a 

bunkami, ktoré sú pripravené ho pohltiť alebo ho neustále požierajú.“ 

„Pozrite sa na usporiadanie buniek vášho mozgu — jednej z najdôležitejších častí 

vášho tela. Od samého prvého okamihu vášho narodenia mozgové bunky 

odumierajú bez toho, aby sa vôbec obnovovali. A nikto nevie, prečo sa tieto bunky 

nedokážu obnovovať ako niektoré iné bunky, v iných častiach tela. Toto je veľmi 

nehospodárny spôsob bytia a existencie.“ 

„Je tu dôležitá duchovná súvzťažnosť. Bunky ľudského mozgu sa nedokážu 

obnovovať preto, lebo sú súvzťažne najbližšie k duchovnej realite pozitívneho stavu. 

Sú priamymi schránkami života, ktorému je dovolené v nekonečne malom množstve 

vstupovať do ľudského tela a dočasne udržiavať jeho život. Mozgové bunky sú 

najcitlivejšími prvkami-nositeľmi myšlienkových procesov, ktoré umožňujú 

duchovným princípom života dostať sa do jedincovho vedomého uvedomenia. Kvôli 

tejto najväčšej blízkosti k pozitívnemu stavu predstavujú pre negatívny stav vážne 

nebezpečenstvo. Aby sa pseudo-tvorcovia vyhli tejto prekážke, v procese svojho 
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genetického experimentovania vyvinuli typ mozgovej bunky, z ktorej bola 

odstránená schopnosť obnovovania sa.“ 

„Ak by sa mozgové bunky dokázali obnovovať, možnosti ľudského mozgu, majúc 

všetky svoje bunky neporušené od samotného okamihu narodenia až po posledný 

výdych, by boli také veľké, že by sa to vymykalo všetkému, čo ľudia poznajú. 

Za takého výkonného stavu, súc súvzťažne najbližšie k pravému zdroju života, by 

bolo pre taký mozog veľmi ľahké objaviť pravú duchovnú realitu a zdroj a príčinu 

aktivácie negatívneho stavu. Tento objav by znamenal koniec negatívneho stavu.“ 

„Bolo teda nutné vytvoriť odlišný typ schránky vedomého života, s neustále 

klesajúcim počtom mozgových buniek.“ 

„Potreba väčšieho počtu takých buniek pri fyzickom narodení, než ich je počas 

života po fyzickom narodení, je, medziiným, spôsobená faktom, že vstup do 

negatívneho stavu na vašej planéte je nanajvýš komplikovaný, nebezpečný a 

zničujúci jav. Menšie množstvo tých buniek by nedokázalo uniesť nápor všetkých 

ľudských problémov, spôsobených tým narodením a samotným procesom toho 

narodenia. Musíte si pamätať, že v danom momente sa život mozgu vyrovnáva so 

všetkými eventualitami a silami života v negatívnom stave v jednom časovom 

okamihu — hneď, ako sa ho priamo dotknú kozmické lúče. Len čo sa prispôsobí, tie 

bunky môžu začať s procesom každodenného odumierania, až kým telo nezomrie.“ 

„Iné bunky v tele nepredstavujú pre negatívny stav toto nebezpečenstvo, pretože ich 

funkciou nie je byť nositeľmi myšlienkových a iných duševných procesov. Preto im 

je dovolené regenerovať sa alebo obnovovať sa.“ 

„Týmto učinila táto genetická prestavba mozgové bunky mimoriadne zraniteľnými a 

slabými. Nedokážu udržiavať telesné funkcie a svoju vlastnú funkciu na maxime, na 

rovnakej trvalej úrovni. Preto potrebujú častý odpočinok a dlhotrvajúci spánok.“ 

„Ako viete, ľudia trávia najmenej jednu tretinu života v posteli, spaním a 

oddychom. Nikto nie je schopný prežiť v tom tele dlhšie za stáleho nedostatku 

spánku. Žiadna z telesných buniek, najmä však mozgové bunky, nedokáže vydržať 

bez svojho spánku alebo odpočinku, alebo alternatívnych činností.“ 

„Z duchovného hľadiska je to veľmi nehospodárny spôsob života. Premárnenie 

jednej tretiny alebo viac zo svojho života v posteli, spaním alebo oddychom, jasne 

naznačuje, že s celým usporiadaním života na vašej planéte je čosi vo veľkom 

neporiadku. Poukazuje to na vážny, rozsiahly problém.“ 

„Ľudské telo však bolo tak vytvorené z veľmi dobrého dôvodu — vziať ľuďom 

toľko času, koľko je len možné a zaneprázdniť ich všemožnými vonkajšími 

aktivitami, aby boli držaní v nevedomosti ohľadne akýchkoľvek pravých faktorov 

duchovného života a duchovnej reality.“ 

„Keď ste smrteľne unavení zo všetkých mrzutostí a činností pri vašich 

každodenných prácach a povinnostiach (zarábajúc na živobytie!), koho zaujíma 

niečo iné, než ísť do postele alebo si oddýchnuť, alebo sledovať televíziu, atď.? Čím 
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ste unavenejší a čím ste zaneprázdnenejší zarábaním si na živobytie, tým menej času 

a chuti máte na uvažovanie o niečom inom. Táto situácia veľmi znásobuje a 

zvečňuje ľudské problémy, lebo ľuďom nedovoľuje vytvoriť si správny životný štýl, 

zhodný s pravými duchovnými princípmi života. V skutočnosti ľudia nie sú ani 

fyzicky vybavení tak, aby boli schopní žiť taký správny život. Všetko v ich štruktúre 

je zamerané na neduchovný, smrteľný spôsob života. Taký život veľmi úspešne a 

účinne živí a zvečňuje negatívny stav.“ 

„11. Ohromné obmedzenia a reštrikcie, vlastné podmienkam ľudského života vo 

fyzickom tele, spôsobujú ďalšiu nepriaznivú situáciu. Vďaka týmto podmienkam 

majú ľudia vcelku ťažkosti so zmenami. Je tendencia zabývať sa v určitom relatívne 

trvalom stave, pozícii, práci alebo životnom štýle a držať sa ho až do samotného 

konca ich telesného života. Osvoja si návykový typ chovania, rutinné postupy, s 

veľmi malými odchýlkami počas ich každodenného života. Za takých podmienok sa 

veľmi málo mení.“ 

„Ľudia sa príliš uspokojili s tým, akí sú, a nielenže neznášajú akúkoľvek zmenu v 

tomto ohľade, ale sa jej priam hrozia. Pociťujú úzkosť a strach vždy, keď im je taká 

zmena nanucovaná. Keďže sú riadení nevedomými procesmi a nevedomosťou, 

neznáme faktory akejkoľvek budúcej zmeny sa pre nich stávajú jednou z 

najhrozivejších situácií. Ľudia sa cítia bezpečne a príjemne, ak sa všetko ponechá 

tak, ako to je, nech to je akokoľvek zlé alebo dobré. Pri akejkoľvek možnosti 

narušenia rutiny ich každodenného života sa cítia veľmi neisto a nepríjemne. 

Lipnutím na jasnom, známom a pohodlnom životnom štýle sa v nich objavuje stav 

stagnácie, ktorý bráni akejkoľvek možnosti duchovného pokroku.“ 

„Stagnujúci stav ľudského života ovláda všetky jeho aspekty. Ľudia lipnú na tých 

istých pohľadoch, názoroch, filozofiách, náboženstvách. Pijú tie isté nápoje, jedia 

tie isté druhy potravy, stýkajú sa s rovnakým typom druhých ľudí, rozprávajú 

rovnaké typy príbehov a vtipov, vykonávajú ten istý druh práce, atď.“ 

„Táto situácia je určená tým faktom, že kvôli vrodeným obmedzeniam štruktúry ich 

tela a duševnosti je pre ľudí veľmi komplikované byť premenliví a pružní. Ak 

musíte brať svoje telo so sebou všade, kam idete, musíte so sebou vziať aj všetky 

nevyhnutné faktory, ktoré sa môžu postarať o to telo a udržiavať jeho život. Je oveľa 

ľahšie zostať tam, kde ste, alebo sa presťahovať do tesnej, dohľadnej blízkosti toho 

miesta, kde ste boli predtým, než nechať všetko za sebou a začínať stále odznova na 

nejakom novom, neznámom mieste, situácii, stave alebo položení (samozrejme, ak 

nie ste k takej zmene priťahovaní nejakými materiálnymi, finančnými, 

ekonomickými alebo politickými faktormi — súc všetky vonkajšie, neduchovné).“ 

„Toto platí aj o jedincovej životnej filozofii. Je ľahšie zastávať až do konca to, v čo 

veríte, než to vymeniť za nejaký iný, neznámy názor, filozofiu, náboženstvo či 

čokoľvek, čo máte. So starým ste pevne zžití, máte svoje vlastné okruhy priateľov, 

ktorí zdieľajú váš životný štýl vo všetkých ohľadoch. Zmena k novému veľmi často 

znamená stratu všetkých vašich starých priateľov a zvykov a dočasnú izoláciu a 

separáciu od dôverne známeho a príjemného podporného systému. Vaši bývalí 
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priatelia vás často považujú za bláznov, ak sa náhle zmeníte v akomkoľvek smere, 

opustiac váš bezpečný, dobre zabehaný a z ich pohľadu uznávaný životný štýl. Nuž, 

život ľudí je celkovo presiaknutý takýmto postojom. Stagnujúce položenie ich 

života im účinne bráni v získaní akéhokoľvek správneho duchovného uvedomenia 

ohľadne pravej reality života. Prirodzenosť negatívneho stavu je stagnujúca, 

odporujúca akémukoľvek pokroku, s výnimkou tých zmien, ktoré prispievajú k jeho 

zvečňovaniu a prekvitaniu.“ 

„Hlavným terčom tu však nie je zmena fyzická, ale duchovná. Negatívny stav 

nechce, aby ľudia zmenili svoju duchovnú orientáciu, nech by už bola akákoľvek. 

Pokiaľ to, samozrejme, nie je v rámci toho istého negatívneho systému, čo je len 

zdaním zmeny, ale nie skutočnou zmenou. Negatívny stav chce, aby ľudia naďalej 

verili svojim skresleniam a lžiam, považujúc ich za dobré, náležité, správne a 

zbožné. Vo svojich mysliach si ľudia vytvárajú vo veci svojho systému viery 

farizejský postoj.“ 

„Kto chce s takým postojom niečo meniť? Ak ja mám pravdu a všetci ostatní sa 

mýlia, prečo by som mal prejsť z niečoho, čo je správne, na niečo, čo je nesprávne? 

Bolo by to hlúpe.“ 

„Tento postoj je ďalším zdrojom ľudských problémov. Ľudia si nechcú uvedomiť, 

že stagnujúci stav ich života dusí ešte aj to málo z pravého života ich ducha a duše, 

čo sa občas prederie cez všetky bloky a obmedzenia, ktoré sú naň uvalené vďaka 

štruktúre negatívneho stavu.“ 

„Nemajúc dostatok patričného vplyvu z duchovnej sféry svojho vnútorného života, 

ľudia sa ocitajú vo všemožných problémoch. Samozrejme, väčšina z nich vo svojom 

prípade nespája zdroj týchto problémov s týmto faktom, pretože nie je vedome 

jasný, ale s nejakými vonkajšími faktormi, mimo sféry ich vplyvu. Vždy je ľahšie 

viniť niečo alebo niekoho iného z vašich problémov, než uznať, že ich spôsobuje 

váš vlastný nesprávny duchovný postoj.“ 

„Taká je prirodzenosť negatívneho stavu. Je riadená skôr zákonom pseudo-

duchovnej stagnácie a úpadku než zákonom duchovného pokroku, ako je to v 

prípade pozitívneho stavu. Táto situácia ľudí zjavne podporuje a zvečňuje život 

negatívneho stavu v jeho najplnšom rozsahu.“ 

„12. Ďalším zdrojom vážnych problémov a nedorozumení, existujúcich medzi 

ľuďmi, sú veľké obmedzenia ľudského komunikačného systému. Schopnosť 

vyjadriť ľudské myšlienky a pocity je obmedzená slovami, ktoré ľudia používajú pri 

svojom vyjadrovaní sa. Tým istým vyjadreným slovom môže byť prenesený 

rozdielny význam, a dojem prijímateľa môže byť úplne iný, než zamýšľal vysielateľ. 

Túto situáciu s ľudským spôsobom komunikácie zámerne naplánovali pseudo-

tvorcovia.“ 

„Ako si pamätáte, pôvodne, pred genetickou prestavbou ľudského mozgu, bol 

spôsob komunikovania úplne iný. Hlasivky neexistovali. Proces komunikácie 

neprebiehal z vonkajška do vonkajška, ako je to teraz, ale z vnútra do vnútra. 
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Komunikácia prebiehala z jednej sentientnej mysle do druhej bez akéhokoľvek 

sprostredkovania pomocou nahlas hovorených slov.“ 

„Tento typ komunikácie nedovoľuje žiadne nedorozumenia ani podvodný spôsob 

komunikácie. Nikto nemohol, ba ani netúžil zatajovať svoje pravé myšlienky a 

pocity. Každý bol otvorenou knihou. O všetky idey sa bezpodmienečne delili. Taká 

situácia nemohla vytvoriť žiadne problémy alebo poruchy v komunikácii. Za 

takéhoto usporiadania by bolo veľmi ťažké aktivovať negatívny stav. Otvorená 

komunikácia z vnútra do vnútra ideami a pojmami mysle neobsahuje žiadny 

nevedomý modus ani aspekty nevedomosti. Vylučuje tiež akúkoľvek schopnosť 

hovoriť jedno, a zároveň si myslieť alebo cítiť presný opak toho, čo sa hovorí.“ 

„Aby mohol byť negatívny stav aktivovaný, potreboval skryť svoj pravý zámer a 

pôvod. Inak by nemohol byť nikdy aktivovaný. Z tejto potreby vzniká potreba 

vývoja nevedomých procesov a nevedomosti. Bolo teda nevyhnutné uväzniť 

sentientnú myseľ v zvláštnom stave, opísanom v piatej a šiestej kapitole tejto knihy, 

aby jej pravý duchovný obsah a pôvod nebol dostupný ľudskej vonkajšej vedomej 

mysli.“ 

„Problémom je, že v najvnútornejšej časti sentientnej mysle, ktorú má každá ľudská 

bytosť z génov pôvodnej sentientnej mysle, použitých v procese kríženia so 

zvieracími génmi, je obsiahnutá pravdivá informácia o pôvode a účele negatívneho 

stavu.“ 

„Preto, keby táto myseľ bola otvorene prístupná a v komunikačnom režime s každou 

inou mysľou, šanca negatívneho stavu na prežitie by bola úplne mizivá.“ 

„Bolo teda nutné vyfabrikovať úplne iný spôsob komunikácie, ktorý by každému 

znemožnil objaviť pravdu o tejto a o mnohých iných dôležitých duchovných 

veciach. Z tohto dôvodu bol vymyslený vonkajší spôsob komunikácie 

prostredníctvom hlasiviek, ktorý obmedzuje túto komunikáciu na vedomú myseľ, 

využívajúcu sluchový zmysel, umiestnený na vonkajšom tele.“ 

„Týmto usporiadaním dosiahol negatívny stav ďalšiu dôležitú vec, ktorá je zrejmým 

zdrojom mnohých ľudských problémov. Upevňuje vrodenú izoláciu a separáciu, v 

ktorej ľudia žijú. Nikto nevie presne, čo sa skutočne deje v inej ľudskej mysli. 

Každý je závislý skôr od toho, čo je povedané vonkajšími slovami prostredníctvom 

vonkajších hlasiviek, počuté vonkajšou sluchovou pomôckou — ušami, než od toho, 

čo je myslené a pociťované vnútorne.“ 

„Takže, ľudia zostávajú od seba frustrujúco vzdialení, nech sú trebárs k sebe 

akokoľvek fyzicky blízko v čase komunikácie.“ 

„A keďže veľmi často to, čo niekto povie, nie je to, čo si myslí alebo cíti, alebo 

dojem z toho, čo vyjadruje, sa veľmi často líši od toho, čo dotyčný vyjadruje, z tejto 

situácie vzniká v ľudskom živote nedorozumenie, podozrievanie, paranoja, 

odcudzenie, zatrpknutosť, frustrácia a mnohé iné problémy.“ 
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„Všetky tieto problémy sú symptómami vlády negatívneho stavu v ľudskom živote 

na vašej planéte.“ 

„Ako vidíte, neexistuje ani jedna oblasť ľudského života, ktorá by nebola presýtená 

problémami, vnútenými povahou negatívneho stavu, ktorý riadi všetky jeho 

aspekty.“ 

„S touto situáciou je ten problém, že väčšina ľudí ju považuje za samozrejmú, 

považujúc ju za normálny a prirodzený jav.“ 

„Môžete si byť istí, že na tejto situácii nie je nič normálne a prirodzené. Ale keďže 

väčšina ľudí to považuje za normálne a prirodzené, na zmenu tejto situácie sa 

vynakladá veľmi malé úsilie.“ 

„Pretože s tým nič nerobia, ľudia svoje problémy podnecujú, podporujú a upevňujú. 

Takto má negatívny stav zaručenú ich trvalú a nepretržitú podporu a v dôsledku 

toho sa ľudské problémy budú naďalej znásobovať, šíriť a objavovať v rôznych 

nových, horších a neznesiteľnejších formách.“ 

„Táto situácia bude trvať dovtedy, kým negatívny stav nezničí svojho hostiteľa, na 

ktorom sa paraziticky priživuje.“ 

„13. Vyššie opísané usporiadanie umožňuje negatívnemu stavu kŕmiť ľudí 

akýmikoľvek informáciami, vhodnými a žiaducimi pre jeho zámery.“ 

„Ak o niečom nemáte žiadne alebo máte len nepatrné informácie zo svojho vnútra a 

ak ste štruktúrovaní tak, aby ste prijímali všetky informácie z vonkajška, nemáte v 

tejto veci inú voľbu, než počúvať, čo prichádza z vonkajších zdrojov informácií. Od 

prísunov informácií z vonkajška môže celkom ľahko závisieť váš život. Nedostatok 

správnych informácií môže viesť k úplnej strate vášho života.“ 

„Toto zámerné usporiadanie vedie ľudí k otrockej závislosti od informácií 

prinášaných takým vonkajším spôsobom. Keď je vaša sentientná myseľ uväznená 

bez toho, aby jej bolo dovolené poskytnúť vám akúkoľvek potrebnú a nutnú správnu 

informáciu, musíte závisieť alebo sa spoliehať, alebo obrátiť svoju pozornosť na 

nejaký iný zdroj.“ 

„Každý má veľmi malú príležitosť prediskutovať alebo preskúmať platnosť 

informácií prijatých z vonkajška. Musí ich prijať s dôverou. Urobiť to je ľahké, 

pretože veľmi často od nich závisí jedincov život. Životná závislosť od niečoho je 

najmocnejší posilňovač zo všetkých. Po chvíli si privyknete na vieru v pravdivosť 

akýchkoľvek informácií prichádzajúcich z vonkajška, bez spochybňovania ich 

zdroja alebo pravosti. A ak k vám náhodou nejaké informácie prídu z vášho vnútra, 

budete mať tendenciu prehliadať ich, najmä ak nebudú v súlade s obsahom 

vonkajších informácií.“ 

„Ak váš život závisí od vstupov z vonkajška, vnútorný zdroj bude automaticky 

potlačený a ignorovaný ako niečo otravné a nepríjemné. Koniec koncov, váš život 

nezávisí od toho, čo prichádza z vnútra (aspoň si to myslíte!). To by sa dokonca 
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mohlo považovať za šialené. Takto si úplne privyknete na očakávanie všetkého z 

vonkajška, z vonkajšieho zdroja.“ 

„No, podľa skutočnej konotácie správnych duchovných princípov vo vonkajšku 

žiadne platné informácie neexistujú. Namiesto toho je to len prostriedok na 

vyjadrenie a premietnutie toho, čo je obsiahnuté vo vnútri. Toto je správny 

duchovný rád. Takto je to v pozitívnom stave. Vonkajšok je predĺžením a procesom 

vnútra a nemá žiadne nezávislé bytie a existenciu. Za týchto okolností však 

negatívny stav nemôže byť náležite aktivovaný alebo príliš dlho prežiť. Preto bolo 

nutné ten vonkajšok oddeliť a izolovať, uzavrieť prístup k vnútru, dodať vonkajšku 

všemožné lživé, skreslené, prekrútené a skomolené informácie a učiniť ľudí od nich 

závislými.“ 

„Súc izolovaní od svojho pravého zdroja, ľudia prijímajú vonkajšok ako jedinú 

spoľahlivú, pravú realitu, ktorá im je schopná poskytnúť nevyhnutné informácie, 

potrebné pre ich prežitie. Teraz môžete ľuďmi manipulovať akýmkoľvek spôsobom 

alebo formou, akou chcete alebo aká vyhovuje potrebám negatívneho stavu!“ 

„Nemajúc správne informácie o skutočnej realite života, súc odlúčení od svojho 

vnútorného zdroja a od pravých duchovných princípov, ľudia zažívajú len 

problémy. Tieto problémy sú im dodávané pod maskou správnych a platných 

informácií, ktoré prijímajú z vonkajška.“ 

„Ľudské problémy sú teda vo väčšine prípadov spôsobené touto zničujúcou 

izoláciou, odlúčením a oddelením ich najvnútornejšej Duchovnej Mysle a jej 

pravých duchovných princípov a ideí od ich vedomia a uvažovania, ako aj faktom, 

že ľudia sú učinení závislými od niečoho, čo samo osebe a ako také nemá žiadnu 

reálnosť.“ 

„14. Ako už bolo uvedené veľakrát predtým, jednou z hlavných snáh negatívneho 

stavu je udržať svoj pôvod, účel a prirodzenosť v tajnosti, skrytosti a utajení. Toto 

je jeden z mnohých dôvodov, prečo sú ľudia štruktúrovaní tak, ako sú. V tejto 

konkrétnej štruktúre neexistuje žiadne vedomé uvedomenie si čohokoľvek, čo by 

súviselo s touto záležitosťou.“ 

„Keďže ľudia sú takí neinformovaní ohľadne skutočných východiskových faktorov 

takmer všetkého v ich živote, žijú v totálnej neistote ohľadne všetkého. Touto 

neistotou sú presiaknuté všetky aspekty ich života.“ 

„Stav neistoty je pre ľudskú myseľ neznesiteľný. Keďže je to chronický stav ľudskej 

existencie, stojí v pozadí mnohých ľudských problémov.“ 

„Ďalším aspektom tohto problému je chronické chýbanie správnej spätnej väzby 

ohľadne dôsledkov, následkov a výsledkov ľudských záležitostí a činností. Nikto 

nevie presne s istotou, čo od kohokoľvek či čohokoľvek očakávať. Spätná väzba, 

ktorú všetci očakávate, buď neprichádza, alebo je zavádzajúca. To len podporuje 

stav vašej chronickej neistoty. Kvôli opätovnému zopakovaniu, v ľudskom živote 
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nie je nič isté. Nič sa nedá spoľahlivo predvídať. Očakávania ľudí sa veľmi 

zriedkavo splnia, alebo sa splnia úplne neočakávaným spôsobom.“ 

„Nemajúc žiadny pevný bod, nemajúc žiadny spoľahlivý zdroj informácií a spätnej 

väzby, ľudia sa buď ocitajú v zúfalstve a depresii, alebo v rezignácii a apatii, alebo 

to jednoducho vzdajú. Niektorí z nich spáchajú samovraždu. Táto situácia 

podporuje mnohé negatívne vzájomné problémy, s ktorými sa ľudia vo svojom 

živote stretávajú.“ 

„Toto je jedna z mnohých tvárí prirodzenosti negatívneho stavu. Táto situácia 

vyvoláva v ľuďoch dojem, že všetko, čo sa deje v ich životoch, deje sa čírou 

náhodou a že majú veľmi malú kontrolu nad svojimi osudmi. Ak je to tak, potom v 

multivesmíre neexistuje žiadne priame plánovanie ani rozhodujúca sila, ktorá by 

jedincovi poskytovala potrebné príležitosti na samoreguláciu. Všetko je ponechané 

na nepredvídateľnú náhodu. Nepredvídateľná náhoda, ovládajúca jedincov život, 

znamená, že jeho vlastný život, a bytie a existencia, je tiež číra náhoda.“ 

„Takto sa zavádzajú neduchovné princípy a takto sa stáva skutočnosťou pochybnosť 

o existencii čohokoľvek, čo by riadilo život multivesmíru.“ 

„Na celej tejto situácii je viditeľné, že tento typ vnímania reality a životný štýl boli 

do najmenších podrobností starostlivo naplánované.“ 

„Pre ľudí je ťažké uveriť, že — nakoľko nemajú žiadnu zjavnú kontrolu nad osudmi 

svojich životov, súc ovládaní princípmi nepredvídateľnej náhody a štatistickej 

pravdepodobnosti — táto situácia v skutočnosti nie je náhodná, ale je vynálezom a 

výsledkom snáh sentientnej mysle.“ 

„Ako si pamätáte, aby to vyzeralo ako náhoda, pseudo-tvorcovia zničili všetky stopy 

svojej existencie a okolo pravej mysle ľudí rozmiestnili bloky, aby ľudia nikdy 

neobjavili pravdu o tom, prečo je to tak, ako to je. Kto môže kedy dokázať, že sa 

čosi takéto stalo?“ 

„Táto situácia je jasnou odpoveďou na otázku, aký by bol život, ak by pochádzal z 

akéhokoľvek iného zdroja než z Pána Ježiša Krista a z Jeho/Jej pravých duchovných 

princípov. Inými slovami, aký by bol život, keby pochádzal zo situácie čírej náhody, 

nepredvídateľnosti, štatistickej pravdepodobnosti, neistoty a bez akejkoľvek spätnej 

väzby z pravého zdroja života. Životný štýl ľudí na vašej planéte a po celej Zóne 

Vymiestnenia je živým a konkrétnym príkladom odpovede na túto otázku.“ 

„15. Keďže ľudia nemajú žiadne alebo majú len veľmi malé skutočné duchovné 

uvedomenie z vnútra, nevenujú prílišnú pozornosť tomu, čo sa deje v ich vnútri. Ich 

tendencia hľadať všetky odpovede na svoje otázky vonku, vo vonkajšom zdroji, 

podporovaná a mnohonásobne zosilnená existujúcou štruktúrou ich života, ich vedie 

k pevnej viere, že nie sú zdrojom svojich vlastných problémov. Ako všetko ostatné, 

aj problémy prichádzajú z vonkajška.“ 

„Vďaka tomuto postoju dospievajú ľudia k záveru, že nemôžu byť skutočne 

zodpovední za svoje problémy, pretože nemajú žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje 
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mimo nich, a že problémy nemajú žiadnu, alebo majú len veľmi malú duchovnú 

konotáciu alebo pôvod.“ 

„Toto je zámerné presúvanie zodpovednosti. Vezmite si napríklad bežnú chrípku 

alebo nádchu, ktorú ste vy, ľudia, tak náchylní neustále dostať. Keď dostanete 

nádchu alebo chrípku, počúvate veľmi presvedčivé tvrdenie: ,Šíri sa tu nádcha alebo 

chrípka a ja som ju chytil.‘ Ako vidíte, chrípka či nádcha prišla z vonkajška. Chytili 

ste ju od niekoho iného. Nie ste zodpovední za to, že ju máte. Bola vám vnútená bez 

toho, aby ste o ňu žiadali. Bolo to úplne mimo vašej kontroly.“ 

„Takto ľudia definujú a vnímajú väčšinu svojich problémov. Veľmi zriedka im 

napadne, že možno, len možno, sú zodpovední za všetko, čo sa odohráva v ich 

životoch. Hádžu alebo presúvajú zodpovednosť na nejaké vonkajšie okolnosti, 

mimo ich kontroly. Toto je jednoduché východisko.“ 

„Ako si pamätáte, prirodzenosťou negatívneho stavu je viniť pozitívny stav za 

všetko svoje utrpenie a problémy. Negatívny stav sa domnieva, že keby neexistoval 

žiadny pozitívny stav, on by nemohol mať žiadne problémy. Problémom 

negatívneho stavu je pozitívny stav. Preto nemôže byť negatívny stav zodpovedný 

za nič, čo sa deje v živote negatívneho stavu. Odstráňte pozitívny stav a všetky vaše 

problémy zmiznú.“ 

„Táto filozofia je zjavnejšie a otvorenejšie propagovaná v ostatných oblastiach 

Zóny Vymiestnenia a vo všetkých Peklách. Nie je tak zrejmá na planéte Nula, kvôli 

jej divnej pozícii.“ 

„Na vašej planéte sa táto situácia ukazuje skôr nepriamo, vo výrokoch a viere 

niektorých ľudí, že ak by existoval Boh, nedovolil by, aby sa niečo také stalo. 

Mnohí ľudia sa týmto s obľubou vyhýbajú prevzatiu plnej zodpovednosti za svoj 

vlastný život. Musíte teda obviňovať Boha, že neexistuje, lebo sa dejú také 

ukrutnosti a ohavnosti. Alebo musíte obviňovať Boha, že ak existuje, je krutý a 

bezohľadný, keď dovolí, aby sa toto všetko dialo.“ 

„Avšak, vo zvyšnej Zóne Vymiestnenia, pretože je v stave totálnej negatívnosti, 

možno bez akýchkoľvek obmedzení tvrdiť, že za všetko treba viniť pozitívny stav, a 

teda Boha.“ 

„Hádzanie a presúvanie zodpovednosti a pripisovanie príčiny všetkých ľudských 

problémov nesprávnemu zdroju znásobuje všetky ľudské problémy a spôsobuje 

neustále objavovanie sa nových.“ 

„Kým si ľudia neuvedomia pravý zdroj svojich problémov, definovaný na začiatku 

tejto kapitoly, a kým neprevezmú plnú zodpovednosť za svoje životy a za všetko, čo 

sa im deje, bez ohľadu na to, čo to je, a bez ohľadu na to, ako veľmi sa to zdá byť 

mimo ich kontroly, budú mať len viac a viac problémov. Týmto nesprávnym 

postojom plne podporujú a zvečňujú život negatívneho stavu.“ 

„16. Hlavným zdrojom ľudských problémov je zvieracia alebo živočíšna zložka ich 

nadelenia. Ako si pamätáte, pseudo-tvorcom sa počas ich genetického 
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experimentovania podarilo odstrániť deväťdesiatpäť percent všetkých aspektov 

pravej sentientnej mysle. Zostávajúcich päť percent bolo zlúčených s deväťdesiatimi 

piatimi percentami zvieracích živočíšnych čŕt. Výsledkom bol kríženec, ktorý sa 

objavil vo forme jaskynného človeka, rodiča moderných ľudí.“ 

„Problémom tejto situácie je to, že ľudia považujú svoju zvieraciu časť za úplne 

ľudskú. Ak je ľudská, potom je prirodzená a normálna. Nevyvíjajú teda žiadne 

úsilie, aby sa zbavili akýchkoľvek živočíšnych sklonov, považovaných za ľudské.“ 

„Najbežnejšími črtami tejto živočíšnej povahy sú strach, úzkosť, agresívnosť, 

útočnosť, zbabelosť, podozrievavosť, teritoriálne nároky, panovačnosť, majetníctvo, 

odmietanie a ničenie. Tieto črty sú považované za ľudské, za vlastné ich 

prirodzenosti.“ 

„Ľudia si neuvedomujú, že predtým žiadna sentientná entita nepoznala také črty, 

stavy a emócie z bezprostrednej skúsenosti. Úplne prvé nepriame zažitie týchto čŕt 

sa uskutočnilo vtedy, keď sa pseudo-tvorcom podarilo vyfabrikovať ich prvé zviera, 

obdarené týmito črtami. Neskôr, potom, ako pseudo-tvorcovia spojili gény tohto 

špecifického živočícha-zvieraťa s génmi sentientnej mysle, bola sentientnej mysli, 

uväznenej v tomto živočíšnom tele, sprístupnená plná, bezprostredná skúsenosť 

týchto protivných stavov.“  

„Takto sa zrodila a vznikla situácia, kde sa všetky tieto protivné črty začali 

považovať za ľudské a zvieratá boli dané takmer na úroveň ľudí, prirovnávaním ľudí 

k zvieratám. Keďže ste v tejto šlamastike, je pre vás veľmi ťažké nezažívať tieto 

protivné črty. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa ich chcete zbaviť, objavujú sa 

najneočakávanejším spôsobom, bez akéhokoľvek varovania. Kvôli ich zdanlivej 

autonómii v rámci ľudského systému sú tieto črty považované za nevyhnutné, 

slúžiace nejakej ochrannej funkcii, málo chápanej ľudskou vedomou mysľou.“ 

„Toto je zhubný systém v ľudskom živote. Násilne boli dané dohromady alebo 

zlúčené dve životné formy, ktoré nemajú nič spoločné. Výsledkom bola aktivácia 

negatívneho stavu a produkovanie ľudských problémov. Ako bolo spomenuté 

predtým, toto bol ten najhriešnejší čin, v starom ponímaní tohto slova. Zničil v 

ľuďoch pravú podobu a obraz Boha.“ 

„Duchovným problémom tu je, že ľudia v ich terajšej forme sa ešte stále pokladajú 

za podobu a obraz Boha. Ak je to tak, akého Boha dostanete? Nahnevaného, 

nenávistného, zlostného, žiarlivého, trestajúceho alebo kárajúceho, a občas 

milujúceho, láskavého a milosrdného. Máte tu teda protirečivé ponímanie 

Prirodzenosti Božej, presne také, ako je protirečivá ľudská prirodzenosť, súc 

zlúčením dvoch nezhodných prvkov. Stalo sa tu to, že kvôli ospravedlneniu bytia a 

existencie takých ľudí bolo nutné aj naďalej predpokladať, že ľudia boli stvorení na 

podobu a obraz Boha. V skutočnosti však ľudia z ich súčasnej pozície vyfabrikovali 

akéhosi boha na svoju vlastnú podobu a obraz, premietnuc do neho všetky svoje črty 

a učiniac ho zároveň pokojne zdrojom všetkých svojich problémov, ako aj šťastia 

(nech už ľudia považujú za šťastie čokoľvek).“ 
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„Takto môžete pripísať pôvod negatívneho stavu Bohu, a nie nejakému inému 

zdroju. Ak môže byť Boh nahnevaný, nepriateľský, trestajúci, ničiaci, žiarlivý a 

krutý, a zároveň milujúci, láskavý, múdry, milosrdný a trpezlivý, potom musí byť 

pôvodcom oboch stavov. Ak je to tak, potom je negatívny stav rozhodne rovný 

pozitívnemu stavu, a preto musí zostať naveky. Nech budete robiť čokoľvek, 

neoslobodíte sa spod vplyvu negatívneho stavu.“ 

„Koniec koncov, ak veríte, že váš život je pod vplyvom Boha, potom musíte prijať 

fakt, že ste aj pod vplyvom negatívneho stavu, pretože Boh je zdrojom aj 

negatívneho stavu. Situácia je beznádejná. Bez ohľadu na to, čo hovoria ľudia alebo 

Biblia o večnej spáse a o prebývaní v Nebeskej blaženosti, fakt zostáva faktom. Boh 

podľa ponímania ľudí v Sebe obsahuje negatívne pocity a emócie a ktovie, ktorá 

Jeho časť môže zrazu na niekoho udrieť. Koniec koncov, je Boh a môže Si robiť, čo 

sa Mu zachce.“ 

„Toto je nevyhnutný záver vyššie uvedenej úvahy. A nezabúdajte, že toto ponímanie 

Boha je podložené doslovnými výrokmi Svätej Biblie, ktorá je považovaná za Božie 

Slovo. Kto sa opováži oponovať Božiemu Slovu? Takto sú ľudia uväznení v 

negatívnom stave. Toto je zdroj ich problémov — nesprávne ponímanie 

Prirodzenosti Božej.“ 

„Nikto si neuvedomuje, že teraz existujúci ľudia sú úplným skreslením a 

skomolením pravého obrazu a podoby Božej. Je v nich veľmi málo toho, ak vôbec, 

čo pochádza z toho obrazu a podoby. Bolo to zámerne zničené počas genetickej 

fúzie, opísanej v tejto knihe. Keď už pseudo-tvorcovia uspeli v tomto nadmieru 

zničujúcom a hriešnom úsilí, lživo vyhlásili svoje fabrikácie za podoby a obrazy 

pravého Boha, aby odviedli ľudí od prijatia pravého Boha a Jeho/Jej pravej 

Prirodzenosti. Toto bolo dovolené z dôvodov zjavených inde v tejto a v ostatných 

knihách Nového Zjavenia. Jediný skutočný, konečný zdroj všetkých ľudských 

problémov možno teda nájsť v situácii, stručne opísanej v tomto bode.“ 

„17. Sťažujúcim faktorom ľudských problémov je spôsob, akým ľudia vnímajú a 

ponímajú duchovný život a štruktúru pozitívneho stavu. Tento bod má priamu 

súvislosť s predchádzajúcim bodom.“ 

„Ak sa mylne nazdávate, že teraz existujúci ľudia sú tou pravou podobou a obrazom 

Boha, potom všetky duchovné ponímania, náboženstvá a spôsoby, akými ľudia 

chápu život v nebesiach, budú ovplyvnené týmto mylným predpokladom. Všetky ich 

očakávania, nádeje a predstavy budú teda úplne nerealistické, pretože v duchovnom 

svete pozitívneho stavu v skutočnosti neexistuje nič, čo by bolo ľudsky možné. Ak 

všetko odvodzujete z nesprávneho duchovného zdroja, dopadnete tak, že všetko 

duchovné budete ponímať a chápať nesprávne.“ 

„Rozhodujúcou záležitosťou pri fabrikácii ľudí na nepodobu a neobraz Boha bolo 

vyvinúť falošné duchovné princípy, ktoré by nemali nič alebo mali len veľmi málo 

spoločné s pravou duchovnosťou. Bol to nevyhnutný krok, pretože išlo o to dokázať, 

že život možno iniciovať aj podľa falošných duchovných princípov alebo bez 
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akýchkoľvek duchovných princípov. Koniec koncov, ak ľudia vyfabrikovali boha na 

svoju vlastnú podobu a obraz, potom taký boh nemôže vlastne existovať, pretože je 

len výmyslom alebo predstavou ľudského túžobného priania.“ 

„Preto sú všetky duchovné princípy, odvodené z takého boha, v skutočnosti 

neduchovné, lebo tam neexistuje žiadna pravá duchovnosť. A ak sa nejakou 

náhodou niektorí ľudia aj rozhodnú veriť v Boha, aj to bude prijateľné, lebo ich 

viera bude založená na falošných predpokladoch, že sú jeho podobou a obrazom. Ak 

je to tak, potom ich boh je tiež ich podobou a obrazom, pretože to logicky platí 

obojsmerne. Dovolenie ľuďom veriť v takého boha teda nepredstavuje žiadne 

nebezpečenstvo. V skutočnosti platí opak: Viera v takého boha drží ľudí oveľa ďalej 

od pravého Boha než neviera v existenciu akéhokoľvek Boha.“ 

„Táto logika je nevyvrátiteľná. Okrem toho, táto situácia zapríčiňuje vznik rôznych 

duchovných smerov, čo ďalej rozdeľuje ľudí na všemožné frakcie, z ktorých každá 

tvrdí, že ich boh je ten pravý a boh všetkých ostatných je falošný. Nuž, toto bude 

skutočne držať ľudí ešte ďalej od prijatia pravej Prirodzenosti pravého Boha.“ 

„Až donedávna vytvárala táto situácia v intermediárnom svete veľmi divné pomery. 

Všetci ľudia, prichádzajúci z vašej planéty, očakávali, že tam nájdu životný štýl, 

ktorý bude v zhode s ich skresleným, zvráteným a sfalšovaným obrazom o tom, aký 

by mal taký život byť. Bolo im dovolené vytvárať tam rôzne spoločnosti, založené 

na tých falošných princípoch, veriac, že sú v nebi. Udržiavali ten stav dovtedy, kým 

hlúposť ich stavu nenaplnila svoju mieru a kým nedošlo k nutnému duchovnému 

ponaučeniu. Potom boli súdení a umiestnení do rôznych podmienok, zhodných s ich 

falošným duchovným ponímaním.“ 

„Ako si pamätáte, nedávno sa v intermediárnom svete (Svete Duchov) úplne 

skončila typická ľudská éra a nikomu už nie je dovolené zostať tam dosť dlho nato, 

aby vytvoril také svojrázne spoločnosti. V tom čase došlo v duchovnom stave 

celého multivesmíru Stvorenia k posunu, ktorý ten stav natrvalo zrušil. Je však 

dovolené, aby táto situácia pokračovala na čas, časy a polčas v celej Zóne 

Vymiestnenia, vo všetkých Peklách a na planéte Nula. Neponímajúc správne a 

neaplikujúc efektívne duchovné princípy, ľudský život sa nekončí v ničom inom než 

v problémoch. Dôsledkom tejto situácie je objavovanie sa, pretrvávanie a 

znásobovanie sa ľudských problémov.“ 

„18. A na záver, vzniká a rodí sa nový zdroj ľudských problémov. Tento zdroj súvisí 

s objavením sa Novej Prirodzenosti Najvyššieho, ktorý sa stal celkom Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Ako si pamätáte z predošlej kapitoly, tento fakt si vyžaduje, aby všetky sentientné 

entity v celom Stvorení podstúpili proces duchovnej transformácie, aby boli 

zosúladené s touto Novou Prirodzenosťou, aby mohli nadväzovať vzťah s Pánom 

Ježišom Kristom osobnejším, súkromnejším, intímnejším a ešte duchovnejším 

spôsobom. Dopad tejto zmeny na vašu planétu a na celú Zónu Vymiestnenia je v 

procese manifestácie. Samozrejme, bude mať na nich nepriaznivejší vplyv, než malo 
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čokoľvek predtým. Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista privádza celý negatívny 

stav do šialenstva pri jeho besnom vyvracaní, popieraní, odmietaní, ignorovaní a 

marení akejkoľvek možnosti prijatia tejto Prirodzenosti. Toto znamená primárne tri 

veci:“ 

„1. Tesnejšiu blízkosť Pána Ježiša Krista k negatívnemu stavu, ako 

prvý krok k začiatku konečnej eliminácie negatívneho stavu;“ 

„2. Mobilizáciu všetkých síl negatívneho stavu na boj proti prijatiu 

Pravej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista kýmkoľvek v ich 

panstve;“ 

„3. Prípravu na prepustenie pseudo-tvorcov.“ 

„Každý krok znamená väčšiu mieru ľudských problémov a objavovanie sa nových, 

ľuďom doposiaľ neznámych (jeden taký nový problém sa nedávno objavil vo forme 

Syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti — AIDS).“ 

„Ako si pamätáte, čím viac Pán Ježiš Kristus zmenšuje vzdialenosť medzi 

pozitívnym stavom a negatívnym stavom, tým viac sa odhaľuje a vychádza na 

povrch odporná a prehnitá prirodzenosť negatívneho stavu. Toto znamená viac 

problémov pre všetkých nachádzajúcich sa v negatívnom stave a na planéte Nula, 

pretože k odhaleniu negatívneho stavu dochádza prostredníctvom zintenzívnenia 

všetkých problémov. Na druhej strane, čím viac negatívny stav mobilizuje svoje sily 

proti pozitívnemu stavu, tým intenzívnejší má dopad na svojich obyvateľov a 

nasledovníkov. Čím intenzívnejší je jeho dopad, tým vážnejšie sú problémy. A 

prepustenie pseudo-tvorcov bude začiatkom krátkej éry, v ktorej negatívny stav 

úplne zvíťazí aj na vašej planéte, znásobiac problémy do nepredstaviteľnej, 

maximálnej závažnosti.“ 

„Keď sa to stane, negatívny stav vyčerpá svoju užitočnosť, jeho hriešna existencia 

dospeje do svojho konca a všetky ľudské problémy prestanú existovať. Viac si o 

ľudskom živote prečítajte v nasledujúcej kapitole.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DVANÁSTA KAPITOLA 
 

Poňatie života všeobecne, 
a zvlášť ľudského života 

 

 

28. februára 1988 zavčas rána prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Kvôli správnemu pochopeniu pojmu život je nutné uvedomiť si, že existuje 

v podstate päť prejavov života. Vlastne, aby sme boli presnejší, existuje Absolútny 

Stav Života a jeho Absolútny Proces a päť derivácií a prejavov toho Jedného 

Života.“ 

„Ten Jeden Absolútny Stav Života a jeho Absolútny Proces možno vo všeobecnom 

zmysle definovať ako Absolútny Život Sám Osebe a Sám od Seba, bez akéhokoľvek 

pôvodu, počiatku či konca.“ 

„Obsah slov ,pôvod‘ a ,počiatok‘ znamená nejaký iný zdroj života, ktorý má život 

sám osebe a sám od seba. Aby teda bolo možné správne postulovať život, logicky sa 

musí predpokladať, že existuje trvalý stav života, ktorý stále je, a trvalý proces 

života, ktorý stále pokračuje. Slovo ,život‘ znamená byť a existovať. Bytie je stav 

života a existencia je proces života. Byť a existovať znamená žiť. Žiť znamená byť a 

existovať.“ 

„Absolútny Stav a Proces Života predpokladá Absolútne Uvedomenie si Svojho 

Vlastného Absolútneho Bytia a Existencie. Tomuto Absolútnemu Stavu a Procesu 

Života je vlastné a imanentné Absolútne Uvedomenie si Života. V tomto ohľade 

možno Absolútny Život tiež dať do rovnosti so stavom a procesom jeho vlastného 

uvedomenia. Bez svojho vlastného uvedomenia život nemá žiadny význam, účel 

alebo zmysel. Toto platí najmä ohľadne Absolútneho Života.“ 

„Tu môžete povedať, že skutočný význam života je zakorenený v uvedomovaní si 

seba samého. Uvedomovanie si života predstavuje jeho sentienciu v absolútnom 

zmysle. Toto znamená, že Absolútny Život je Absolútna Sentiencia.“ 

„Pretože existuje taký život vo svojej absolútnej sentiencii, všetko, čo je a existuje, 

je a existuje vo sfére Absolútneho Uvedomenia alebo Absolútnej Sentiencie. Bez 

tejto konotácie nie je možné žiadne bytie a existencia. Bytie a existencia sú plne 

závislé od tohto Absolútneho Stavu a Procesu Sentiencie, ktorá plodí a vytvára bytie 

a existenciu. Takže všetok život, vo všetkých jeho formách, podmienkach a 

prejavoch, pochádza z tejto Jedinej Absolútnej Sentiencie, ktorá je Životom Sama 

Osebe a Sama od Seba.“ 

„Vo všeobecnosti, ako bolo uvedené vyššie, možno rozlíšiť päť derivácií a 

manifestácií tohto Života: 

1. Pravý sentientný život. 

2. Pravý nesentientný život. 
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3. Zmes sentientného a nesentientného života — ľudský život. 

4. Mŕtvy život — negatívny stav. 

5. Formy manifestácie života.“ 

„Body číslo 3 a 4 a niektoré formy manifestácie života nie sú priamymi 

odvodeninami Absolútneho Života. Sú odvodeninami sentientného a nesentientného 

života, ktoré sú priamymi odvodeninami Absolútneho Života. Body číslo 3 a 4 a 

čiastočne 5 sú nepriamymi odvodeninami, v tom zmysle, že dar života a jeho 

princípy boli niektorými sentientnými bytosťami použité na vytvorenie niečoho, čo 

pôvodne nebolo vytvorené v Absolútnom Stave a Procese Života.“ 

„Pravý sentientný život je najbezprostrednejšou schránkou Absolútneho 

Sentientného Života v jeho nekonečnej rozmanitosti prvkov. Každý taký prvok je 

pripojený k tej schránke alebo nádobe, oživujúc ju, činiac ju živou a 

sebauvedomelou. Schránka sa takto stáva nositeľom a manifestátorom špecifického 

životného prvku, ktorý vznikol v Absolútnom Stave Života a bol od neho oddelený 

jeho Absolútnym Procesom.“ 

„Pravý nesentientný život je najmenej bezprostrednou schránkou Absolútneho 

Života. Je odrazom konečného produktu vyžarujúcich životných energií, ktorým 

chýba plná miera sebauvedomenia. Jeho účelom je prenášať tieto energie k ich 

konečnej manifestácii a využitiu a udržiavať tok týchto energií v trvalom 

dynamickom stave.“ 

„Zmes sentientného a nesentientného života je dôsledkom aktivít sentientného 

života, s cieľom vytvoriť úplne iný životný štýl, za účelom zrodu negatívneho 

stavu.“ 

„Mŕtvy život je negatívny stav, ktorý pozostáva zo svojho vlastného sentientného a 

nesentientného života. Mŕtvy život sa to volá preto, lebo v sebe neobsahuje nič 

priamo z Absolútneho Života. Ak niečomu chýba priama prítomnosť toho Života, 

nemožno to považovať za skutočne živé. Ale, pretože má v sebe sebauvedomenie, 

vďaka využitiu ukradnutých princípov sentientnosti, musí sa to volať mŕtvy život. 

Koniec koncov žije, usiluje sa a produkuje.“ 

„Formy manifestácie akéhokoľvek života sú to, cez čo a v čom sa ich príslušný život 

manifestuje, realizuje a uskutočňuje. Pochádzajú z vyžarujúcich energií Absolútnej 

Formy Absolútneho Života. Tieto energie vytvárajú prvky, atómy, molekuly, častice 

atď., duchovnej, duševnej a fyzickej povahy, z ktorých sú vytvárané rozličné 

prostredia a formy života. Kvôli ich najexternejšej, vonkajšej povahe samé osebe a 

ako také neobsahujú sebauvedomenie. Sú formami sebauvedomenia. Môžu sa 

sformovať do akejkoľvek mysliteľnej štruktúry, podľa ideí sentientného života 

ohľadne jeho špecifickej manifestácie. Keďže sentientný život plodí nekonečnú 

rozmanitosť ideí vo veci svojej manifestácie, existuje nekonečná rozmanitosť 

životných foriem.“ 
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„Formy života a obsah života sú dve úplne odlišné veci. Obsahom života je 

sebauvedomenie si jedinečného bytia a existencie života v sebe. Formy života sú 

vonkajšími vyjadreniami širokej škály jedinečných sentientných životov.“ 

„Absolútny Sentientný Život, svojím a cez svoje Absolútne Sebauvedomenie, 

predstavuje Absolútnu Sentientnú Myseľ. Všetky ostatné z Neho odvodené 

sentientné životy predstavujú ich vlastné sentientné mysle. Predtým bolo dokázané, 

že táto Absolútna Sentientná Myseľ sa teraz volá Pán Ježiš Kristus. A z Jeho/Jej 

Života pochádzajú sentientné entity v rôznych formách ich prejavov.“ 

„Pán Ježiš Kristus, vo Svojej teraz existujúcej prirodzenosti, obsahuje v Sebe všetky 

prvky života, vrátane prvkov vzatých z mŕtveho života a ľudského života. Zvláštnym 

procesom zbožštenia zachováva v tých mŕtvych prvkoch a ľudských prvkoch pravý 

život. V Ňom/Nej sú živé.“ 

„Touto a prostredníctvom tejto Novej Prirodzenosti môže byť Pán Ježiš Kristus 

prítomný aj vo všetkých aspektoch negatívneho stavu bez toho, aby bol negatívny 

stav prítomný v Ňom/Nej. Toto je nutná požiadavka, aby bolo možné ovládať, riadiť 

a udržiavať pod kontrolou mŕtvy život a ľudský život negatívneho stavu.“ 

„Negatívny stav sa musí udržiavať pod neustálou kontrolou, pretože je rakovinou 

pravého života, ktorá by sa bez tej kontroly ohromne rozšírila a pohltila všetok 

pravý život, zmeniac všetkých a všetko na mŕtvy život. Jeho šírenie sa je dovolené 

len do určitej miery. Hranice jeho šírenia sa sú určené tým, čo potrebuje pre svoje 

najplnšie a najdokonalejšie prejavenie sa v záujme porovnania s pravým životom.“ 

„Plné docenenie pravého života nie je možné bez jeho porovnania s falošným alebo 

mŕtvym životom.“ 

„Ako bolo spomenuté vyššie, zatiaľ čo Pán Ježiš Kristus je vo všetkých aspektoch 

negatívneho stavu, v Pánovi Ježišovi Kristovi nie je nič z negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, jedným z mnohých zámerov, prečo Pán Ježiš Kristus získal Novú 

Prirodzenosť, bolo umožniť Mu/Jej byť prítomný vo všetkých aspektoch 

negatívneho stavu bez zničenia kohokoľvek v mŕtvom živote. Pravý život pôsobí na 

mŕtvy život ako najsmrteľnejší jed. Ak by Pán Ježiš Kristus nemal/a prvky 

negatívneho stavu na zaštítenie a zmiernenie, mŕtvy život by sa okamžite zmenil v 

ničotu. Ako viete, toto by anulovalo akýkoľvek pokus o spasenie kohokoľvek z 

mŕtveho života.“ 

„Tie prvky však zároveň pôsobia aj ako ochranný štít proti negatívnemu stavu 

mŕtveho života, aby nič z neho nemohlo preniknúť do Pána Ježiša Krista. Keby 

malo dôjsť k takému prieniku, nastala by najnezvyčajnejšia a najsilnejšia explózia, 

ktorá by zničila celé bytie a existenciu, vrátane Absolútneho Stavu a Procesu 

Života.“ 

„Dôvodom, prečo by bol zničený aj Absolútny Stav a Proces Života, je to, že 

zničením multivesmíru by sa anuloval samotný princíp života — zachovanie života 

do večnosti. V ňom sa odohráva nekonečná rozmanitosť jedinečných manifestácií 
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toho Absolútneho Života. Ak zničíte cestu a spôsob tej manifestácie, zničíte princíp 

zachovania. Tento princíp je aplikovateľný na každý stav a položenie pravého 

života, vrátane Absolútneho Pravého Života.“ 

„Princíp zachovania hovorí, že sebauvedomelý pravý život v akejkoľvek forme, 

stave či položení musí byť zachovaný naveky. Rozhodujúcim slovom je tu 

,sebauvedomenie‘: Zánik sebauvedomenia znamená zánik života. Ak niet 

sebauvedomenia, neexistuje žiadne uvedomovanie si života. Ak neexistuje 

uvedomovanie si života, neexistuje spätná väzba života. Ak neexistuje spätná väzba 

života, neexistuje život.“ 

„Akákoľvek forma sebauvedomenia, od jeho Absolútneho Stavu a Procesu, ktorý 

vždy je, až po jeho relatívnych nositeľov — sentientné entity — musí byť teda 

zachovaná pre bytie a existenciu navždy, do večnosti.“ 

„Preniknutie čohokoľvek negatívneho do Pána Ježiša Krista by spôsobilo zničenie 

tohto najdôležitejšieho faktora — sebauvedomenia. Výsledkom by bolo nebytie a 

neexistencia. Našťastie, Pán Ježiš Kristus je vybavený prostriedkami na zabránenie 

toho, aby sa udialo niečo také. Teda, ako už bolo uvedené vyššie a ako sa tu opakuje 

kvôli zdôrazneniu, Pán Ježiš Kristus je prítomný vo všetkých aspektoch negatívneho 

stavu, ale v Pánovi Ježišovi Kristovi nie je prítomné nič z negatívneho stavu. Tento 

fakt treba mať vždy na pamäti.“ 

„Prečo však vôbec existuje život v akejkoľvek forme, stave, podobe a manifestácii? 

Prečo existuje potreba bytia a existencie tohto života?“ 

„Odpoveď na túto otázku obsahuje najväčšie tajomstvo zo všetkých.“ 

„Predovšetkým, Absolútny Život v Pánovi Ježišovi Kristovi na základe samotnej 

jeho Absolútnej Povahy jednoducho vždy je. Nemá žiadny počiatok ani koniec. 

Toto môže veľmi ťažko pochopiť niekto, kto je obmedzený lineárnym spôsobom 

myslenia.“ 

„Jednoducho povedané, položenie alebo stav nebytia a neexistencie alebo neživota 

neexistuje. Nemôže byť postulovaný. Nikdy nebol a nikdy nebude. Jediný stav, 

ktorý kedy existoval, existuje a bude existovať, je bytie a existencia, čiže život. 

Život teda bol, je a bude, bez ohľadu na to, v akom položení, podobe, forme alebo 

stave. Podmienky, podoby, formy, stavy a rôzne prejavy tohto života sú meniteľné, 

modifikovateľné, odstrániteľné a navrátiteľné do svojho pôvodného základného 

neuvedomelého stavu. Môžu prestať byť a existovať. Avšak, život sám osebe a ako 

taký nemôže nikdy skončiť. Na tejto jednotlivej základnej vlastnosti nemožno nič 

zmeniť. Nezáleží na tom, nakoľko zničíte formu alebo spôsob manifestácie toho 

života, život zničiť nemôžete.“ 

„Mnohí ľudia na vašej planéte sa hlúpo domnievajú, že zničením ich fyzického tela 

sa zničí aj život. Patria sem a veria tomu ľudia, ktorí sa agresívne stavajú proti 

potratu. Tvrdia, že zničením plodu — vonkajšej formy života — sa zničí život. 
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Neuvedomujú si, že potratom nemožno nijako zničiť samotný život, ak vôbec, 

nachádzajúci sa v tom plode.“ 

„Ak zničíte budúcu schránku jeho manifestácie na vašej planéte, ten život pôjde 

jednoducho inde, nájduc si inú formu alebo schránku, alebo položenie, alebo stav, 

alebo miesto. Aktom potratu ste urobili len to, že ste tomu konkrétnemu životu 

zabránili vstúpiť na vašu planétu. Samotnému životu v skutočnosti nebolo nijako 

ublížené. Nehovoriac o fakte, že nositeľ toho života bol ušetrený vstupu do biedy a 

utrpenia negatívneho stavu alebo mŕtveho rozpoloženia života, ktorý existuje na 

vašej planéte.“ 

„V istom zmysle by sa prípadnej ľudskej bytosti, ktorej bolo zabránené vstúpiť do 

mŕtveho života negatívneho stavu a do ľudského života na vašu planétu, malo k 

takému veľkému úspechu zablahoželať! Nehovoriac o tom, že duch toho života, 

ktorý je skutočným životom, aj tak nevstupuje do toho plodu pred koncom piateho 

mesiaca jeho vývoja (približne). Akékoľvek dovtedajšie pohyby toho plodu nie sú 

spôsobené žiadnou prítomnosťou ducha toho života, ale formovaním sa rôznych 

orgánov toho plodu. Je teda nutné akceptovať fakt, že život je nezničiteľný.“ 

„Najťažším aspektom správneho pochopenia pravej prirodzenosti života je fakt, že 

život je duch. Duch života je samotný život. Absolútny Duch Pána Ježiša Krista je 

Samotný Absolútny Život. Tieto dva termíny nemožno oddeliť. V skutočnosti duch 

je tvorcom, vyžarovateľom, udržiavateľom a zachovávateľom svojho života alebo 

akéhokoľvek iného života. Stav sebauvedomenia je tvorcom životnej energie.“ 

„Musíte pochopiť, že proces nepretržitého sebauvedomenia ducha je aktívny, 

neustály proces, ktorý produkuje ohromné množstvo veľmi špeciálnej duchovnej 

energie. Táto energia je ponímaná ako životná energia. Ona potvrdzuje fakt života 

poskytnutím spätnej väzby svojmu sebauvedomeniu. Uvedomenie si sebauvedo-

menia je to, čo potvrdzuje fakt života.“ 

„Nuž, na samom začiatku (teda, bez akéhokoľvek začiatku) máte nestvorený 

Absolútny Stav a Proces Života — Pána Ježiša Krista (vtedy Boha, Najvyššieho) — 

Ktorý/Ktorá Vždy Je. On/Ona je Absolútne Uvedomenie si Svojho Absolútneho 

Ducha. Absolútny Duch si je Absolútne Vedomý Svojho Absolútneho 

Sebauvedomenia. Tým procesom Absolútny Duch nastolil Absolútny Fakt 

Absolútneho Života. Absolútna Životná Energia, vyprodukovaná procesom tohto 

Absolútneho Sebauvedomenia, je tak veľká, že dáva zrod všetkým bytiam a 

existenciám v celom multivesmíre, ako aj samotnému multivesmíru, relatívnemu k 

Absolútnej Kondícii Absolútneho Ducha. Takto možno ponímať pôvod všetkého 

života.“ 

„Kvôli zopakovaniu: Je Absolútny Duch, ktorý je v stave a procese Absolútneho 

Sebauvedomenia. Tento Absolútny Duch si je Absolútne Vedomý Svojho 

Absolútneho Sebauvedomenia. Procesom tohto Absolútneho Uvedomenia je 

nastolený fakt Absolútneho Života. Samotný tento proces produkuje ohromné 
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životné energie (vďaka faktu nastolenia tohto Života). Z týchto špecifických 

Životných Energií vznikajú všetky bytia a existencie.“ 

„Tieto životné energie, neustále vyžarujúce v absolútnom zmysle z Pána Ježiša 

Krista, tvoria základné bloky a zložky pravého života Stvorenia a jeho 

multivesmíru. Žiadny iný zdroj a pôvod pravého života nikdy neexistoval alebo 

nebude nikdy existovať.“ 

„Toto je najrozhodujúcejšie a najzákladnejšie pravidlo života — ako jeho samotný 

duchovný princíp. Keďže Pán Ježiš Kristus (BOH) je Absolútny Duch a jeho 

Absolútny Život, všetok život má čisto duchovný obsah. Život je vždy duchovný 

jav, bez ohľadu na formu jeho manifestácie. Dokonca aj mŕtvy život negatívneho 

stavu je duchovný jav jeho mŕtvej duchovnosti. Koniec koncov, bol vytvorený 

podľa vzoru ukradnutých duchovných princípov života. Prekrútením, sfalšovaním a 

skreslením týchto princípov vznikol a zrodil sa mŕtvy život mŕtvej duchovnosti. No 

jediné, čo môžete prekrútiť, sfalšovať a skresliť, sú pravé duchovné princípy. Keby 

neexistovali, nebolo by čo prekrúcať, skresľovať a falšovať. Mŕtvy život 

negatívneho stavu je teda tiež čisto duchovný jav. Keby pseudo-tvorcovia neboli 

schopní použiť pravé duchovné princípy, nemohli by vyfabrikovať absolútne nič.“ 

„Ako vidíte, dokonca aj mŕtvy život negatívneho stavu je udržiavaný a umožnený 

preto, lebo existujú tieto fundamentálne duchovné princípy.“ 

„Ak je Absolútny Duch tvorcom Absolútneho Uvedomenia si Svojho Absolútneho 

Sebauvedomenia, ako by ste potom definovali slovo ,duch‘? Čo je duch?“ 

„V absolútnom zmysle je Duch čisté Absolútne Vedomie Absolútneho 

,JA SOM‘. Toto Absolútne Vedomie si je Absolútne Vedomé 

Absolútneho Sebauvedomenia Svojho Absolútneho ,JA SOM‘. Týmto 

Absolútnym Procesom je nastolený Absolútny Fakt Absolútneho 

Života, z ktorého vzniká všetko ostatné.“ 

„Z tohto základného duchovného princípu pramení nepopierateľný fakt, že zdrojom 

života každého je jeho/jej duch. Vlastne, jedinečný duch každej sentientnej entity je 

samotným životom jej celku. Duch je životom svojej duše, ako aj svojho tela alebo 

akejkoľvek inej vonkajšej formy svojej manifestácie.“ 

„Keďže duch je ten, kto je nositeľom jedinečného života z Absolútneho Ducha, 

jedinec žije a je nažive len vďaka svojmu duchu. Duša ducha je procesom duševnej 

činnosti toho ducha; zatiaľ čo fyzická forma manifestácie ducha je jeho konkrétnym 

zhmotnením vo vonkajšom prostredí.“ 

„Ako vidíte z tohto ponímania, duch je stav, duša je proces a telo je manifestácia. 

Stav a proces, pretože sú skutočnými nositeľmi jedinečných prvkov Absolútneho 

Stavu a Absolútneho Procesu Pána Ježiša Krista, musia žiť navždy, do večnosti. 

Ony sú skutočným životom, ktorý nemôže byť zničený, čo vyjadruje vyššie 

formulovaný princíp zachovania života.“ 
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„Forma alebo telo ich manifestácie nemá toto privilégium, pretože je úzko spojené 

so svojím vlastným obmedzeným prostredím, z ktorého je to telo vytvorené. Keď 

poslúži svojmu účelu v službách svojho ducha a duše, musí sa navrátiť do svojho 

prostredia. Ako bolo uvedené inde, to prostredie nie je prenosné do žiadneho iného 

stavu, dimenzie alebo podmienok. Musí sa opustiť.“ 

„Ďalšou otázkou je, prečo potrebuje Absolútny Duch vo Svojom Absolútnom Živote 

vytvárať akýchkoľvek iných duchov v ich vlastnom jedinečnom živote, relatívnom k 

Jeho Absolútnemu Životu? Prečo nie je Absolútny Duch spokojný s tým, že je 

Osamote a Sám Osebe, bez siahania/expanzie dovonka? Odpoveď na túto otázku 

možno nájsť v samotnej Prirodzenosti toho Absolútneho Ducha.“ 

„Jedným z Absolútnych Aspektov tej Absolútnej Prirodzenosti je jej účelnosť. 

Absolútny Život Absolútneho Ducha má Absolútny Účel. Absolútny Účel dáva 

tomu Životu Absolútny Význam.“ 

„V predošlom opise Prirodzenosti tohto Absolútneho Ducha — Pána Ježiša Krista 

— bolo dokázané, že základnými princípmi tejto Prirodzenosti sú Absolútna Božská 

Láska a Absolútna Božská Múdrosť. Účelom Absolútnej Lásky je zdieľať všetko, čo 

v Sebe má, s niekým iným. Absolútna Múdrosť tej Lásky dáva tomu účelu význam. 

Ak účel nie je zameraný na nejaký konečný cieľ, nemá žiadny význam. Konečným 

cieľom takého účelu je nastoliť stav alebo situáciu, ktorá by umožnila uskutočnenie 

sa takého zdieľania.“ 

„Ako si pamätáte z predošlého, dôsledkom zjednotenia Absolútnej Lásky a 

Absolútnej Múdrosti je proces Absolútnej Tvorivosti. Absolútna Tvorivosť, majúc 

na mysli účel, cieľ dať význam a naplnenie Láske a jej Múdrosti prostredníctvom 

zdieľania, je motivovaná konať. Tvorivý princíp Absolútneho Ducha nemôže konať 

bez patričnej motivácie. Preto je motivovaný účelnosťou tohto cieľa mať zmysel, 

ktorý je koncipovaný podľa princípu zdieľania. Pokiaľ nezdieľate, čo máte; pokiaľ 

nemáte spätnú väzbu ohľadom toho zdieľania, váš stav, vaša láska, vaša múdrosť 

alebo čokoľvek, čo máte, nemá absolútne žiadny zmysel ani žiadny význam.“ 

„Pravá láska nemôže byť úplne zameraná na svoje vlastné vnútro, na vlastné ja 

jedinca, pretože v tom smere nie je schopná poskytnúť spätnú väzbu ohľadne 

výsledkov zdieľania. Milovať výlučne seba znamená slepú uličku alebo mŕtvy život, 

lebo pôvodca tej lásky je aj jej príjemcom. V takej láske nemožno vidieť žiadne 

následky, výsledky a dôsledky, len to, že je mŕtva. Taká láska nemá žiadnu múdrosť, 

žiadny účel, žiadny cieľ a žiadny význam.“ 

„Múdrosť pravej lásky však od svojej lásky vyžaduje, aby sa zdieľala aj vo 

vonkajšom smere, aby bola nazvaná alebo chápaná ako láska. Láska nemôže byť 

ponímaná ako láska, pokiaľ nevytvára následky, dôsledky a výsledky svojho stavu a 

procesu.“ 

„Aby to robila, podľa svojho princípu tvorivosti v múdrosti, musí tvoriť duchov 

porovnateľných so sebou, ktorí sa stanú objektmi a príjemcami tejto lásky. Títo 

duchovia musia byť splodení mimo Absolútneho Ducha, aby sa nadviazal vzájomný 
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vzťah, prostredníctvom a pomocou ktorého sa môžu plne prejaviť, aktualizovať a 

realizovať všetky následky, dôsledky a výsledky lásky a jej múdrosti.“ 

„Všetci stvorení duchovia sa teda musia objaviť mimo, oddelene od Absolútneho 

Ducha a musia byť od Neho/Nej odlišní, a zároveň musia byť s Absolútnym 

Duchom porovnateľní, aby sa mohol naplniť akýkoľvek význam ich života a 

výsledky ich vlastnej lásky.“ 

„Keby boli vo vnútri, súčasťou a takí istí ako Absolútny Duch, nedošlo by k 

žiadnemu skutočnému zdieľaniu tej lásky, pretože tá by zostala sama v sebe. To by 

vylúčilo reciprocitu, ktorou sa potvrdzujú všetky výsledky, dôsledky a následky tej 

lásky. Zároveň však musia títo duchovia niesť v sebe všetky atribúty svojho 

Stvoriteľa, ak majú odpovedať akýmkoľvek zmysluplným a recipročným spôsobom 

na tú lásku a patrične manifestovať všetky jej výsledky, dôsledky a následky.“ 

„Všetci stvorení duchovia sú preto nadelení tým istým životom, ako je Život 

Absolútneho Ducha, s jediným rozdielom, že v Pánovi Ježišovi Kristovi je tento 

Život Absolútny a Nestvorený, zatiaľ čo v stvorených duchoch je život relatívny k 

tomu Absolútnemu Stavu. Ten istý život je však teraz vnímaný mimo, oddelene a 

ako nekonečne iný, čo do foriem jeho manifestácie, než je Absolútny Život Pána 

Ježiša Krista. V týchto podmienkach možno nadviazať úplný vzájomný a recipročný 

vzťah.“ 

„Hlavným cieľom je tu nadviazať vzťah s úmyslom zdieľať všetky princípy lásky a 

múdrosti. Účelom toho zdieľania je založiť zmysluplný život mimo stavu a procesu 

Samotného Absolútneho Života. Takou účelnosťou sa ustanovuje Absolútny 

Význam Absolútneho Života. Toto je dôvod, prečo tento Absolútny Duch, teraz 

nazývaný Pán Ježiš Kristus, potrebuje vytvárať iných duchov v ich jedinečnom 

živote a prečo nemôže byť nikdy spokojný s tým, že zostane Sám/Sama a 

Osamotený/Osamotená. Takýto stav by nemal žiadny význam ani účel. Bolo by to v 

rozpore s Jeho/Jej samotnou Prirodzenosťou.“ 

„Otázkou, prirodzene, je, prečo Život, a zvlášť jeho Absolútny Stav a Proces, vôbec 

existuje. Prečo Život vždy je a existuje? Prečo nie je mysliteľný žiadny iný stav a 

proces? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Je to veľmi zložitá situácia, 

nesmierne ťažko vyjadriteľná vaším typom slov, ktoré by tlmočili nejakú 

zmysluplnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Je to veľké tajomstvo, týkajúce sa samotnej 

podstaty Života.“ 

„Čo musíte pochopiť, ak môžete, je to, že bytie a existencia života sú bytím a 

existenciou samotnými. Bytie a existencia samotné sú Absolútnym Duchom Pána 

Ježiša Krista. Absolútny Duch Pána Ježiša Krista je Absolútny Život Sám Osebe a 

Sám od Seba. Kvôli jeho Absolútnej Kondícii nie je mysliteľné žiadne iné bytie a 

existencia než to, ktoré je a existuje. On je a existuje, aby dal zmysel, účel a cieľ 

bytiu a existencii. Keďže taký zmysel, účel a cieľ možno nájsť len v živote, život je 

a existuje. Absolútny Duch Absolútneho Života vždy je a existuje, aby dával tento 

zmysel, účel a cieľ bytiu a existencii. Bez neho si nemožno predstaviť vôbec nič.“ 
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„Takže, ako si pamätáte, kvôli nadviazaniu zmysluplného vzťahu medzi 

Absolútnym Duchom Života a stvorenými duchmi mnohých foriem toho Života bolo 

nutné vybaviť stvorených duchov podobnými atribútmi, aké sú obsiahnuté v 

Absolútnom Živote. Akékoľvek iné atribúty by nestačili, pretože bez nich by nebolo 

možné vytvoriť žiadne uvedomenie si sebauvedomenia stvorených duchov.“ 

„Jednoducho povedané, bez týchto atribútov by stvorení duchovia nemali v sebe 

žiadny život. Žiadny vzťah sa nemôže vyvinúť bez uvedomovania si 

sebauvedomenia ,ja som‘. Všetci stvorení duchovia musia mať teda najskôr úplné 

vedomie svojho vlastného ,ja som‘, presne ako má Absolútny Duch Absolútne 

Uvedomenie si Svojho Absolútneho ,JA SOM‘. Jediný možný zmysluplný vzťah, 

ktorý možno nadviazať, je od jedného ,ja som‘ k druhému ,ja som‘ a od toho 

druhého ,ja som‘ k tomu prvému ,ja som‘. Toto je reciprocita akéhokoľvek vzťahu.“ 

„Ďalším dôležitým, rozhodujúcim a nutným aspektom, na ktorom musí byť taký 

vzťah postavený, aby bol zmysluplný, napĺňajúci a uspokojivý, je stav Absolútnej 

Slobody Absolútneho Ducha. Princíp Lásky ohľadne zdieľania hovorí, že žiadnu 

lásku nemožno nastoliť za žiadnych iných podmienok, než je vzájomná sloboda 

voľby. Ako viete, nútiť niekoho, aby prijal vašu lásku, ak si to vôbec neželá, by sa 

skončilo otroctvom, a nie vzájomnou láskou.“ 

„Z toho dôvodu sú všetci stvorení duchovia vybavení duchovnými princípmi a 

atribútmi slobody voľby. Táto sloboda voľby dáva ich životu zmysel, účel, cieľ a 

pocit životne dôležitej nezávislosti. Len z pozície nezávislosti možno zažiť slobodné 

a nezávislé zdieľanie a lásku a možno dať jedincovi pocit potvrdenia jeho/jej 

života.“ 

„Pamätajte si, prosím, že život akéhokoľvek ducha môže byť potvrdený len z 

pozície slobody a nezávislosti (Duchovný zákon č. 1). Ak niekoho postavíte do 

pozície totálnej závislosti od niekoho iného, bez akéhokoľvek uvedomenia si 

možnosti voľby byť či nebyť, existovať či neexistovať týmto spôsobom, nemôže 

dôjsť k žiadnemu potvrdeniu toho života. Porušujete Duchovný zákon potvrdenia a 

úmyslu, formulovaný v piatom bode desiatej kapitoly tejto knihy.“ 

„Ak neexistuje žiadne potvrdenie, nemôžu sa prejaviť žiadne výsledky, následky a 

dôsledky života. Ak nie sú prítomné, neexistuje žiadny pravý život a nemôže byť 

nadviazaný žiadny skutočný vzťah. Účel takého života je zmarený, bez toho, aby 

mal nejaký význam a cieľ. Taká situácia by bola v rozpore so samou Prirodzenosťou 

Absolútneho Ducha Absolútneho Života Pána Ježiša Krista.“ 

„Stvorenie všetkých duchov je preto možné len podľa princípu slobody voľby a 

nezávislosti, kvôli samotnému princípu, za účelom nadviazania zmysluplného, 

napĺňajúceho a uspokojivého vzťahu, ktorý môže prinášať trvalé plody a dať 

Absolútnej Láske a jej Absolútnej Múdrosti pozitívnu spätnú väzbu ohľadne 

všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov Jej Absolútneho Tvorivého Úsilia.“ 

„Keď už raz takých slobodných duchov stvoríte, musíte im poskytnúť všetky možné 

príležitosti na ich skutočné sebavyjadrenie a sebarealizáciu, podľa ich najväčších 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 272 - 

schopností. Poskytnete im rozličné špecifické dary a prostredia, v ktorých sa tie dary 

môžu rozvíjať a prejavovať. Z tej pozície, v stave úplnej slobody a nezávislosti, sa 

môžu rozhodnúť, či si želajú alebo neželajú prijať a opätovať lásku svojho 

Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista. Podľa Zákona potvrdenia, ak má byť ktorákoľvek 

voľba platná, musí priniesť svoje následky, výsledky a dôsledky, nastoľujúc životný 

štýl v súlade s tou voľbou.“ 

„Potvrdenie a voľba slobodne prijať a opätovať Život Pána Ježiša Krista ako jediný 

zdroj života, lásky a múdrosti nastoľuje fakt pravého sentientného života.“ 

„Popretie a voľba neprijať a neopätovať slobodne tento Život nastoľuje fakt 

mŕtveho života alebo života negatívneho stavu.“ 

„Obidve voľby musia byť k dispozícii a musí im byť daná príležitosť potvrdiť sa 

prostredníctvom a pomocou svojich následkov, dôsledkov a výsledkov. Mať len 

jednu voľbu by znamenalo nemať žiadnu slobodu voľby. To by znamenalo žiadny 

život.“ 

„Ako vidíte, skutočný význam a účel mŕtveho života alebo negatívneho stavu tkvie 

v jeho prispení k nastoleniu faktu života, ktorý nemá žiadny význam, účel a cieľ v 

porovnaní s účelom, cieľom a významom pravého života.“ 

„Len čo je tento fakt nastolený a dôjde k úplnému porovnaniu, negatívny stav 

mŕtveho života nebude mať už žiadne opodstatnenie pre svoje bytie a existenciu.“ 

„Natrvalo bude vybudovaná základňa pre správnu voľbu a každý bude vedieť, čo si 

nezvoliť. Ako si pamätáte z predošlého, skutočná voľba je možná, len ak človek vie, 

čo si nezvoliť. Účelom negatívneho stavu je ilustrovanie faktu, čo si nezvoliť. V 

tomto je jeho dočasná hodnota, ktorú má pre pravý život pozitívneho stavu.“ 

„Pravým životom pozitívneho stavu je predovšetkým sentientná myseľ. 

Požiadavkou potvrdenia života je existencia uvedomenia si sebauvedomenia, ktoré 

tvorí bytie a existenciu sentientnej mysle. Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, život 

nemôže byť a existovať bez toho, aby mal uvedomenie. Takže prvým krokom v 

procese stvorenia tohto života z Absolútneho Života Absolútneho Ducha bolo 

stvorenie sentientnej mysle, porovnateľnej s Absolútnou Sentientnou Mysľou.“ 

„Absolútny Duch obsahuje v Sebe Absolútnu Sentientnú Myseľ v jej troch 

základných aspektoch — Absolútnu Najvnútornejšiu Duchovnú Myseľ alebo 

pravého Absolútneho Ducha; Absolútnu Vnútornú Myseľ alebo jeho Absolútnu 

Dušu, alebo Duševnosť; a Absolútnu Vonkajšiu Myseľ alebo Absolútnu Duchovnú 

Formu, alebo Duchovné Telo.“ 

„Pravá sentientná myseľ je štruktúrovaná rovnakým spôsobom. Najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ z Absolútnej Najvnútornejšej Duchovnej Mysle je príjemcom, 

tvorcom a tým, čo formuluje všetky rýdze idey života. Toto je pravý duch života 

každého. Vnútorná myseľ je príjemcom, transformátorom a tým, čo stanovuje 

spôsob a štýl života každého v súlade s ideami ducha takého života. Je to samotná 
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duša alebo duševnosť života. Vonkajšia myseľ je tým, čo manifestuje, uskutočňuje, 

konkretizuje a realizuje život každého.“ 

„Vo svojich troch základných funkciách je celá sentientná myseľ jednotou, 

jedinosťou a harmóniou jej pravého života. Skrz takú funkciu pravý život je a 

existuje. Toto je vlastne pravý život. Ako sú tieto funkcie vytvárané, prijímané, 

transformované, prejavované a realizované, týmto procesom generujú a vyžarujú 

ohromnú sféru životnej energie. Táto životná energia odzrkadľuje všetky myšlienky, 

pojmy, idey, stavy, procesy, pocity, emócie, záľuby, postoje, správania a všetko 

ostatné sentientnej mysle. Ony všetky majú svoj vlastný život, závislý od života 

sentientnej mysle, tak ako je život sentientnej mysle absolútne závislý od 

Absolútneho Života Absolútnej Sentientnej Mysle Absolútneho Ducha — Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Z týchto reflexných činností životnej energie funkcií sentientnej mysle sú 

vytvárané ďalšie, nesentientné životné formy, ako napríklad zvieratá, vtáky, ryby, 

hmyz a rôzne rastliny, ako aj neživotné formy bytia a existencie, ako napríklad 

hmota, vzduch, voda, oheň a všetky ostatné prvky a častice.“ 

„Tieto konkrétne životné a neživotné formy nemôžu mať priamu sentientnosť alebo 

stav sebauvedomenia a uvedomenia si ho, lebo sú len súvzťažnými faktormi stavov 

a procesov sentientnej mysle. Zatiaľ čo stavy a procesy tejto mysle sú sentientné, 

ich súvzťažné reflexie nie sú.“ 

„Čím vyššia úroveň duševnej činnosti a vytvorených myšlienok, ideí, pojmov, 

pocitov, záľub atď., tým podobnejšie sú im súvzťažné faktory. Na najvyššej úrovni 

tejto tvorby budete mať teda výskyt takých nesentientných životných foriem, akými 

sú napríklad vyššie živočíchy, ktoré budú nápadne pripomínať sentientnú myseľ, 

bez toho, aby niekedy dosiahli sentientnosť.“ 

„Čím sú idey, pojmy, myšlienky, pocity, emócie, záľuby alebo podobné veci menej 

duchovné a rýdze, tým bude podobnosť menšia. A všetky idey, myšlienky, pojmy, 

záľuby atď., súvisiace s inými než duchovnými alebo duševnými vecami, budú 

vytvárať rastlinné životné formy, a na svojej najnižšej úrovni neživotné formy bytia 

a existencie.“ 

„Takže kvalita a obsah sentientnej mysle určí kvalitu a obsah nesentientných 

životných foriem a neživotných foriem bytia a existencie. Pravý pozitívny život 

sentientnej mysle bude vytvárať len pozitívne, prospešné a užitočné nesentientné 

životné a neživotné formy.“ 

„Naproti tomu, mŕtvy život pseudo-sentientnej mysle, čiže negatívny stav, bude 

vytvárať opak — negatívne, zhubné, jedovaté, nebezpečné a protivné nesentientné 

životné a neživotné formy.“ 

„Toto je proces, akým je vytváraný a udržiavaný život celého vesmíru a Zóny 

Vymiestnenia.“ 
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„Existuje však ešte jedna podivná životná forma, ktorá nikdy predtým neexistovala 

a ktorá sa pôvodne objavila ako izolovaný jav, obmedzený na jedno miesto a stav. 

Táto podivná životná forma je výsledkom kombinácie a fúzie dvoch úplne opačných 

stavov — pravého života pozitívneho stavu a mŕtveho života negatívneho stavu. 

Výsledkom tejto kombinácie a fúzie bola fabrikácia zvláštnej a nezvyčajnej životnej 

formy, nazvanej ľudia, plnej rozporov a protikladov.“ 

„Ľudský život sa v skutočnosti celkom nehodí ani do jednej z predtým preberaných 

kategórií života. V bytí a existencii je to nenormálny jav, ktorému je dovolené 

bujnieť, prekvitať a fungovať len za jediným účelom — ilustrovať sentientnú 

životnú formu, ktorá nepochádza priamo z Absolútneho Života Absolútneho Ducha 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Táto životná forma nie je ani živá, ani mŕtva. Ako viete, v pozitívnom stave 

Stvorenia je každý úplne živý. V negatívnom stave Zóny Vymiestnenia je každý 

úplne mŕtvy — so zachovaním si sebauvedomenia, ktoré dovoľuje týmto mŕtvym 

entitám vnímať a považovať ich smrť za život.“ 

„Naproti tomu, v ľudskom živote nie je plne nastolený ani jeden z týchto stavov.“ 

„Ako už bolo uvedené vyššie, toto podivné položenie existuje len na vašej planéte. 

Ako si pamätáte, vaša planéta sa volá planéta Nula. Toto nie je náhoda. Jej meno 

odráža podivnú a čudnú situáciu, v ktorej sa ľudia nachádzajú. Toto je neutrálny 

stav, ktorý môže ísť oboma smermi — pozitívnym, alebo negatívnym. Toto je 

dôvod, prečo len na planéte Nula môže vedľa seba koexistovať taká zmes 

pozitívneho a negatívneho. To dáva ľuďom možnosť urobiť slobodné rozhodnutie 

ohľadne toho, ku ktorej manifestácii života sa pridať.“ 

„S ľuďmi je ten problém, na rozdiel od pozitívnych entít a všetkých ostatných entít 

v negatívnom stave, že dospeli k svojmu sebauvedomeniu procesom postupného 

učenia sa zvonka. Vo svojom pôvodnom stave sú nevedomí, s veľmi malým 

sebauvedomením a so značným množstvom nevedomých procesov. To im už od 

samého začiatku nedáva žiadnu dostatočnú schopnosť učiniť takú voľbu. Aby bol 

slobodný volebný proces platný, musí sa konať v stave plného uvedomovania si 

sebauvedomenia, s úplným poznaním všetkých volieb.“ 

„Ľudia boli vyfabrikovaní bez tejto schopnosti alebo, aby sme boli presní, táto 

schopnosť bola od okamihu ich fyzického narodenia daná do nevedomého režimu, 

uväznená do podivného stavu, ktorý jej nedovoľuje plne sa prejaviť.“ 

„Naproti tomu, všetky ostatné sentientné životné formy sú stvorené s plným 

poznaním a schopnosťou slobodne si voliť, pretože sa rodia plne vedomé si seba. To 

isté platí o tých, ktorí vyfabrikovali ľudí a iné tvory Pekiel. Vznikli a zrodili sa tiež s 

plným poznaním a uvedomením si sebauvedomenia.“ 

„Aby teda ľudia dostali príležitosť získať túto schopnosť a aby sa im poskytla 

slobodná voľba, boli daní do tohto neutrálneho položenia na planéte Nula a počas 

ich života sú vystavení obom alternatívam. Tieto alternatívy aktivujú ich pôvodné 
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nadelenie (či už pozitívne, alebo negatívne), umožňujúc im uskutočňovať ich 

životnú úlohu, založenú na ich vlastnej slobodnej voľbe. V súčasnosti a za teraz 

existujúcich podmienok na planéte Nula niet inej cesty, ako dostať ľudí do pozície, 

ktorá by aktivovala ich vrodené nadelenie.“ 

„Ako viete, k inkarnácii Ježiša Krista došlo na planéte Nula. Pre Neho/Ňu bolo 

nevyhnutné urobiť tento krok. Jedným z dôvodov bola plná aktivácia pozitívnej 

alternatívy. Táto alternatíva bola skôr nevedomá a v stave potenciálnosti než v 

aktívnom režime. Ale najdôležitejším dôvodom, prečo sa táto inkarnácia udiala na 

planéte Nula, bolo to, že nezvyčajný stav vašej planéty slúžil ako dočasný stav 

prípravy Ježiša Krista na vstup do plnosti negatívneho stavu — Pekiel. Vaša planéta 

Mu/Jej dala prostriedky, pomocou ktorých mohol/la bezpečne vstúpiť do Pekiel a 

splniť tam Jeho/Jej skutočné poslanie.“ 

„Ľudia sa nesprávne domnievajú, že primárnym poslaním Ježiša Krista bolo narodiť 

sa na vašej planéte a z tej pozície spasiť ľudí na planéte Nula. Ale hoci aj toto mal/a 

Ježiš Kristus na pamäti, nebolo to Jeho/Jej hlavným cieľom. Hlavným cieľom bolo 

získať tieto špeciálne prostriedky, pomocou ktorých by mohol/la vstúpiť do 

negatívneho stavu v jeho čisto zlom a falošnom položení a splniť Si tam Svoje 

dobre naplánované poslanie. Toto poslanie, keď bude správny čas, vyvrcholí úplnou 

elimináciou mŕtveho života negatívneho stavu, ktorý je pre celé bytie a existenciu 

zhubnou rakovinou.“ 

„Aby boli ľudia schopní potvrdiť svoje životy a osudy, bolo ich treba dať do 

položenia, v ktorom by boli prítomné konkrétne príklady oboch životných štýlov. 

Tieto životné štýly sú schopné v ľuďoch aktivovať sklony, tendencie, črty a vzory 

správania zhodné s ich pôvodnou voľbou, ktorú si vedome vôbec neuvedomujú 

alebo nepoznajú. Inak by nemohli nikdy opäť nadobudnúť zmysel, účel a cieľ 

svojho narodenia sa na planéte Nula. Nemohli by potvrdiť svoje životy, pretože by o 

týchto faktoch vôbec nevedeli.“ 

„Koľko ľudí skutočne vie, kto sú a prečo sú na planéte Nula? Také poznanie im 

úplne chýba. Tento fakt je namiesto toho nahradený konkrétnymi vonkajšími 

príkladmi toho, ako ľudia žijú svoje životy buď pozitívnym, alebo negatívnym 

spôsobom. Tieto príklady v nich evokujú túžbu nasledovať ten či onen životný štýl, 

dávajúc prednosť tomu, ktorý je v najväčšej zhode s ich pravou prirodzenosťou.“ 

„Ako si pamätáte, pravá ľudská prirodzenosť je určená niekoľkými faktormi: 1. 

Narodením sa z pozitívneho stavu ako agenti pozitívneho stavu, aby zobrazili 

príklady pozitívneho života lásky a múdrosti. V súčasnosti sa rodí menej a menej 

ľudí tohto pôvodu. 2. Narodením sa z negatívneho stavu ako agenti negatívneho 

stavu, aby zobrazili a zvečnili príklady negatívneho života ziel a lží. Rodí sa viac a 

viac ľudí tohto pôvodu. 3. Narodením sa z rôznych ideí oboch strán s jediným 

cieľom, byť inkarnovaní na planétu Nula. Viac a viac ľudí sa rodí z negatívnych ideí 

a menej a menej sa rodí z pozitívnych ideí. Toto je nutné opatrenie, ak má negatívny 

stav úplne zvíťaziť aj na planéte Nula.“ 
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„Prítomnosť týchto faktorov je schopná v ľuďoch aktivovať prirodzenosť 

súvzťažiacu s každým jednotlivým stavom, ktorú naplno manifestujú, vo väčšine 

prípadov ani vedome nevediac, prečo sú takí, akí sú. Takto kompenzujú nedostatok 

správneho poznania a úplnú neznalosť ohľadne tejto situácie.“ 

„Kvôli lepšiemu pochopeniu ľudských životných foriem je nutné stručne si tu 

zhrnúť proces, ako sa ľudia stali tým, čím sú.“ 

„Jasne možno určiť niekoľko fáz dejín sentientného života na vašej planéte:“ 

„Úplne prvá fáza bola androgýnna fáza. V tejto fáze vašu planétu na pomerne krátke 

časové obdobie — asi na dvadsať storočí — osídlili sentientné entity v androgýnnej 

forme. Boli priamym nadelením Najvyššieho, stvorené za účelom prípravy vašej 

planéty na to, čo malo prísť.“ 

„Ako si pamätáte, v tom čase sa vaša planéta nachádzala v inej časti vašej galaxie. 

Keď už androgýnni ľudia plne zrealizovali svoje poslanie, opustili vašu planétu a 

usadili sa inde v pozitívnom stave Stvorenia.“ 

„Medzi tamtými ľuďmi a teraz existujúcimi ľuďmi na vašej planéte je len veľmi 

malá fyzická, duševná a/alebo duchovná podobnosť. V ľuďoch boli ponechané len 

niektoré extrémne obmedzené prvky ich sentiencie. Tieto prvky sa však v ľuďoch 

prejavujú len tým, že majú určitý obmedzený stupeň schopnosti byť si vedomí 

svojho sebauvedomenia.“ 

„Potreba ponechať určitý stupeň tejto rozhodujúcej schopnosti pramení z faktu, že 

potvrdenie akejkoľvek životnej formy a jej životného štýlu závisí od tejto 

schopnosti. Ak taká schopnosť chýba, nemožno nič znázorniť ani sa naučiť.“ 

„Účel sentientnej androgýnnej životnej formy na vašej planéte bol zjavený v knihe 

Základy ľudskej duchovnosti.“ 

„Druhá fáza týchto dejín sa začala oddelením mužskej a ženskej formy sentientných 

bytostí. Z genetického materiálu pôvodných androgýnnych ľudí stvoril Najvyšší dve 

oddelené formy a nadelil ich duchom života. Všetko poznanie a schopnosti, ktoré 

mali a nazhromaždili prví ľudia, boli plne obsiahnuté v tom špeciálnom materiáli a 

plne prenesené na druhých ľudí. Tí sa rodili s plným vedomím toho poznania, ako aj 

všetkého ostatného, vrátane uvedomenia si svojho sebauvedomenia. Keďže tento 

proces vykonal Najvyšší, týchto ľudí možno ešte stále považovať za priame 

nadelenie Najvyššieho. Vlastne, jediným rozdielom medzi prvým a druhým typom 

ľudí bola ich fyzická forma a chýbanie priamej skúsenosti úplnej jednoty 

feminínnych a maskulínnych princípov.“ 

„Ako si pamätáte z predošlého, oddelenie feminínnych a maskulínnych princípov je 

prvým malým predpokladom pre aktiváciu negatívneho stavu.“ 

„Je tu však ďalšia stránka, ktorá bola doposiaľ skrytá a ktorá sa teraz zjavuje po 

prvýkrát. Všimnite si, prosím, že v procese stvorenia druhého typu ľudí na vašej 
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planéte bol použitý úplne iný prístup než v procese stvorenia prvých androgýnnych 

ľudí.“ 

„V procese stvorenia prvých ľudí boli použité častice z vyžarujúcej energie 

najexternejšieho stupňa Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho (nie ako v 

prípade narodenia Ježiša Krista, počas ktorého bol priamo použitý prvok z 

Absolútnej Vonkajšej Mysle — z jej samotného centra!). Tieto častice boli zlúčené 

s prvkami ich príslušného fyzického prostredia. Toto zlúčenie dalo zrod prvým 

ľuďom.“ 

„Tento proces dovoľuje manifestovanie sa prítomnosti Najvyššieho na 

najexternejšom mieste najexternejšieho stupňa Stvorenia v jej najväčšom možnom 

rozsahu. Táto oblasť Stvorenia nedokáže zniesť viac, než čo je obsiahnuté v 

časticiach energie vyžarujúcej z najexternejšieho stupňa Absolútnej Vonkajšej 

Mysle Najvyššieho. Ale pretože tie častice pochádzali priamo z energie vyžarujúcej 

z Absolútneho Života Absolútneho Ducha, ktorý sa teraz volá Pán Ježiš Kristus 

(vtedy sa volal Najvyšší — preto je tu použitý termín ,Najvyšší‘), prví ľudia na 

vašej planéte boli za daných podmienok, súvisiacich s vtedajšou povahou a 

postavením tej planéty, najväčším možným priamym nadelením Najvyššieho.“ 

„Kvôli tomuto faktu mali nepredstaviteľný stupeň poznania, múdrosti, lásky, 

schopností, talentov, darov, vedy a všetkého ostatného vybavenia, ktorý si vôbec 

nedokážete predstaviť alebo pochopiť. Boli v najplnšej možnej miere pánmi svojho 

vnútorného a vonkajšieho vesmíru.“ 

„Tieto maximálne schopnosti a vedomosti, ako aj všetko, čo získali počas ich života 

na planéte Zem (vtedy sa ešte stále volala Zem), odovzdali ďalším ľuďom, ktorí 

prišli po nich.“ 

„Táto ďalšia generácia, v oddelenej mužskej a ženskej forme, bola stvorená 

zlúčením troch prvkov. Z genetického materiálu, zanechaného prvými ľuďmi, 

Najvyšší použil jeden maskulínny gén a jeden feminínny gén, plus jeden prvok z 

fyzického prostredia na vytvorenie ich fyzického tela. Počas spájania týchto prvkov 

a ich zlučovania bola dosiahnutá separácia, metódou potlačenia vonkajších 

genetických charakteristík buď feminínnych, alebo maskulínnych génov.“ 

„Ako ste si všimli, základným rozdielom medzi prvými a druhými ľuďmi bolo to, že 

zatiaľ čo v procese stvorenia prvých ľudí boli použité častice životných energií 

vyžarujúcich z najexternejšieho stupňa Absolútnej Vonkajšej Mysle Najvyššieho, v 

procese stvorenia druhých ľudí to tak nebolo. Namiesto toho boli druhí ľudia 

odvodení z génov prvých ľudí.“ 

„Jeden z mnohých významov príbehu o Adamovi opisuje tento proces, aktom, kedy 

Pán Boh vzal z Adama jedno z jeho rebier a urobil z neho ženu. V tejto konotácii 

slovo ,žena‘ neznamená len osobu ženského pohlavia. Označuje aj každú sentientnú 

entitu pochádzajúcu skôr z nejakej ďalšej primárnej sentientnej entity než priamo z 

Pána Boha.“ 
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„V prípade Adama — prvých ľudí — bol použitý priamy prístup. V prípade druhých 

ľudí, zvaných Adam a Eva, bol použitý nepriamy prístup. Tento rozdiel má veľký 

duchovný význam.“ 

„Jediná podmienka, čo nemohla byť u prvých ľudí zmenená, bola tá, že boli stvorení 

ako jednota feminínnych a maskulínnych princípov. Všetko, čo pochádza z Pána 

Boha, Najvyššieho priamo, nemôže byť v žiadnom inom stave.“ 

„Ako si však pamätáte, z dôvodu aktivácie negatívneho stavu bolo nutné použiť iný 

prístup. Negatívny stav nemôže byť aktivovaný z pozície zjednotenia týchto 

princípov. Tvorba procesu pravého života sa uskutočňuje procesom tohto 

neustáleho zjednotenia. Toto je pravá prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ktorý sa 

vtedy volal Pán Boh, Najvyšší. Takže čokoľvek, čo pochádza priamo z akéhokoľvek 

aspektu Najvyššieho, v tomto prípade z vyžarujúcich životných energií, ako je to 

opísané vyššie, sa nemôže objaviť v žiadnom inom stave.“ 

„Pri predvídaní aktivácie negatívneho stavu, aby dostal príležitosť uskutočniť sa, 

bolo nutné vytvoriť životnú formu, ktorá by nebola odvodená priamo zo žiadneho 

aspektu Pána Boha — dokonca ani zo životných energií vyžarujúcich z 

najexternejšieho aspektu Jeho/Jej Absolútnej Vonkajšej Mysle. Tie energie 

vyžarujú a sálajú priamo z Najvyššieho. Nemôžu byť použité na toto rozdelenie.“ 

„Ďalším dôvodom rozdielov medzi prvými a druhými ľuďmi bolo, ako si pamätáte, 

že Najvyšší nemohol byť prítomný pri procese aktivácie negatívneho stavu. Jeho/Jej 

priama prítomnosť by túto aktiváciu úplne znemožnila. Keď stvoríte niekoho presne 

z častíc, ktoré z vás vyžarujú, ste v tých časticiach plne prítomní.“ 

„Keď však použijete tie isté častice, teraz skombinované a zlúčené s prvkami 

vonkajšieho fyzického prostredia, a z ich vlastnej fúzie stvoríte niečo alebo niekoho 

iného, vznikne a zrodí sa nový kríženec, ktorý nebude mať vašu úplnú priamu 

prítomnosť. Tak, ako vidíte, sa začal proces vzďaľovania sa Najvyššieho od 

budúceho aktu aktivovania mŕtveho života negatívneho stavu.“ 

„Len čo sa druhí ľudia plne usídlili na planéte Zem, začala sa tretia fáza dejín vašej 

planéty. Život druhých ľudí prekvital po mnoho miliónov rokov. Počas tejto doby sa 

dosiahlo mnoho veľkých duchovných, duševných, fyzických a vedeckých 

úspechov.“ 

„Títo ľudia nielenže mali priamy prístup a využívali všetko poznanie a schopnosti, 

ktoré zanechali prví ľudia, ale toto poznanie ďalej tvorivo rozvíjali a vynašli a 

objavili mnohé iné koncepcie a tajomstvá života, ktoré plne využívali na všeobecné 

zlepšenie svojho životného štýlu.“ 

„Zatiaľ čo experimentovali s genetickým materiálom zanechaným prvými ľuďmi, 

ako aj so svojím vlastným genetickým nadelením, prišli na myšlienku stvoriť 

životnú formu, ktorá by bola presne ako oni, len by nebola priamym aktom Pána 

Boha Najvyššieho, ktorý stvoril nich, procesom opísaným vyššie. Týmto ľuďom 
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bolo dovolené prísť na tieto myšlienky v ich mysliach za účelom priblíženia 

negatívneho stavu k jeho aktivácii.“ 

„Dôvod, prečo mohli druhí ľudia tak ľahko prísť na túto myšlienku, bol ten, že mali 

poznanie a skúsenosť so svojím vlastným počatím, súc odvodení z genetického 

materiálu niekoho iného, namiesto Pána Boha. Usúdili teda: Ak ich Pán Boh 

vytvoril pomocou sprostredkujúcich prostriedkov, a nie priamo, použijúc už 

existujúci vonkajší materiál v podobe prvých ľudí, prečo nepoužiť svoj vlastný 

materiál a nestvoriť životnú formu na svoju vlastnú podobu a obraz. Z tohto procesu 

logicky vyplýva taký záver.“ 

„Po dlhom experimentovaní tí druhí ľudia uspeli v tomto úsilí. Ako si pamätáte, 

použili jeden gén zo svojho ženského druhu a jeden gén zo svojho mužského druhu 

a zlúčili ich takým spôsobom, aby pri tvorbe životných foriem dosiahli nekonečnú 

pestrosť a rozmanitosť.“ 

„Od toho okamihu bol zavedený nový spôsob privádzania ľudí na tento svet. Ľudia 

neboli tvorení Najvyšším, ale inými ľuďmi, používajúc metodológiu Najvyššieho, 

ktorou boli stvorení druhí ľudia.“ 

„V tejto novej rase ľudí priama prítomnosť Najvyššieho vo forme ktorejkoľvek z 

Jeho/Jej priamych prvkov či častíc takmer neexistuje.“ 

„Pôvodný zámer a úmysel pri tvorení tohto tretieho typu ľudí nebol negatívny. V 

skutočnosti bol pozitívny, prameniaci z tvorivého úsilia životných foriem, 

prítomného v nich z Najvyššieho. Toto jednoducho znamená, že keď máte určité 

schopnosti, tie sa stávajú motivačným faktorom zahájenia aktivít v súlade s povahou 

a obsahom tých schopností.“ 

„Ak máte poznanie a schopnosť tvorby životných foriem, budete motivovaní použiť 

to poznanie a tie schopnosti presne na to, čo vám poskytujú. Toto je životne dôležitý 

duchovný princíp. Koniec koncov, prečo by ste mali taký dar? Len na ozdobu? Ste 

nadelení všemožným poznaním, darmi a schopnosťami, aby ste ich používali, 

rozvíjali, ovládali a neustále zdokonaľovali. Nemôžete to robiť, ak ich 

neuplatňujete.“ 

„Títo druhí ľudia nemali na konanie čohokoľvek žiadny iný dôvod, úmysel či 

motiváciu, než plne aktualizovať, realizovať a prejaviť svoje schopnosti, poznanie a 

dary. Ich výsledky však boli použité na to, aby bolo negatívnemu stavu umožnené 

uskutočniť sa, z dôvodov podrobne opísaných inde.“ 

„Tretia fáza dejín vašej planéty sa vlastne začína v čase, keď všetci ľudia z druhej 

fázy odišli z vášho sveta a usadili sa inde. Tretí ľudia boli čisto výsledkom vyššie 

opísaného genetického inžinierstva.“ 

„V procese toho genetického inžinierstva boli všetky schopnosti, talenty, dary a 

vedomosti, teraz nazhromaždené v obrovskom, pre vás nepredstaviteľnom rozsahu, 

geneticky prenesené na tretích ľudí. Títo ľudia sa teda rodili, pomocou procesu 
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niečoho, čo vzdialene pripomína biklonovanie, do plného poznania a chápania 

všetkého, čo bolo na nich prenesené a ako to používať.“ 

„Dejiny ľudí tretieho typu trvali najdlhšie — mnoho miliónov rokov. S každou 

novou generáciou, stvorenou týmto špeciálnym procesom, došlo k určitému 

duchovnému úpadku. Nemajúc žiadnu bezprostrednú skúsenosť s tým, že by boli 

stvorení priamo Najvyšším, a súc vytvorení takzvanými vedeckými vonkajšími 

prostriedkami, počas mnohých miliónov rokov títo ľudia postupne dospeli k záveru, 

že by mohli byť úplne nezávislí a sebestační vo všetkých svojich snahách, bez 

akejkoľvek potreby zaangažovania nejakej Vyššej Moci či Zdroja.“ 

„Nuž, toto uvažovanie je úplne prvým krokom v aktivácii mŕtveho života 

negatívneho stavu. Avšak, tretí ľudia, alebo presnejšie, štyristotisíca generácia 

tretích ľudí, ktorí prišli s touto myšlienkou, to ešte stále robila skôr kvôli využitiu a 

aplikácii samotných ich schopností a poznania, než so zlým úmyslom. Kvôli 

overeniu tejto teórie (že môžu vytvoriť životnú formu, ktorá by nemala žiadnu 

potrebu považovať za pravý Zdroj Života nejakú vyššiu duchovnú moc, ale by bola 

úplne nezávislá od akéhokoľvek zdroja, s výnimkou ich vlastnej sebestačnosti), 

vytvorila táto konkrétna generácia štvrtý typ ľudí, ktorí sa nakoniec stali 

prapôvodnými pseudo-tvorcami.“ 

„Aj keď bol tento nový typ ľudí vytvorený v podstate rovnakými metodologickými 

postupmi, v genetickom materiáli bol použitý iný súbor a kombinácia znakov. 

Úspešne sa uskutočnilo potlačenie genetických znakov, ktoré sú nositeľmi 

spomienok a faktov závislosti od duchovných princípov, a dôraz bol daný na 

genetické znaky, ktoré sú nositeľmi duševných a fyzických dispozícií sebestačnosti, 

nezávislosti a snahy o sebarealizáciu svojím vlastným úsilím a mocou, a všetkých 

ostatných dispozícií súvisiacich s týmto smerom.“ 

„A tak, len čo vznikol štvrtý typ ľudí, začala sa štvrtá fáza v dejinách vašej planéty. 

A opäť bolo v procese tohto genetického inžinierstva, ktoré viedlo k vytvoreniu 

štvrtých ľudí, tým ľuďom odovzdané všetko poznanie, schopnosti a výsledky v 

celom ich obrovskom nahromadení. Nechýbalo nič, okrem potlačenej potreby 

závisieť a odvodzovať všetko z pravých duchovných princípov Absolútneho Života 

Absolútnej Sentientnej Mysle Najvyššieho, Boha.“ 

„Štvrtý typ ľudí sa teda tiež rodil do plného poznania všetkého a do uvedomovania 

si sebauvedomenia, s pridanou zložkou novej voľby: nebyť závislý od ničoho 

duchovného.“ 

„Aj títo ľudia mali dlhé dejiny, tiahnuce sa mnohými miliónmi rokov.“ 

„Počas ich dejín, ďalej rozvíjajúc ich dar úplnej nezávislosti a sebestačnosti, prišli 

na myšlienku úplného oddelenia sa od ostatného Stvorenia, aby si otestovali teóriu, 

čo by sa stalo, keby boli úplne iní. Inými slovami, konečne bola položená otázka, 

predvídaná Stvoriteľom, Absolútnym Zdrojom Života, aký by bol život, keby bol 

úplne oddelený a nezávislý od ostatného Stvorenia a Stvoriteľa.“ 
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„Ako vidíte, formulácia tejto otázky sa trochu líši od formulácie jej konečnej verzie. 

Nehovorí, že ako by vyzeral život bez Stvoriteľa alebo keby mal pochádzať z 

nejakého iného zdroja než z Najvyššieho a z Jeho/Jej duchovných princípov alebo 

z falošných duchovných princípov. Namiesto toho sú v tejto formulácii použité 

slová ,oddelený‘ a ,nezávislý‘ alebo ,úplne iný‘.“ 

„Toto nie je náhoda. Konečná verzia tejto otázky nemôže byť položená, kým nie je 

najprv založený samostatný životný štýl, odlišný a nezávislý od ostatného Stvorenia. 

Takú konečnú verziu tejto otázky možno vôbec vymyslieť len v stave odlúčenia. 

Vznikom myšlienky úplného odlúčenia sa od ostatného Stvorenia bol uskutočnený a 

dokonaný druhý rozhodujúci krok s cieľom plnej aktivácie mŕtveho života 

negatívneho stavu.“ 

„Táto idea bola teda podrobená testovaniu. Hoci, teraz sa títo ľudia rozhodli 

aplikovať úspešné výsledky svojho experimentovania na sebe. Najprv použili 

obrovský genetický fond, ktorý mali k dispozícii z rôznych životných foriem, aby 

vytvorili nový život, ešte stále na ich podobu a obraz, ale s odlišným názorom na 

život, multivesmír a Najvyššieho. Išlo tu o to, že ak sa chcete odlíšiť od všetkých 

ostatných v Stvorení, musíte prísť s niečím totálne rozdielnym od nich. Táto 

rozdielnosť nemá vo svojom počiatočnom štádiu ani tak vonkajší charakter a netýka 

sa stupňa poznania, inteligencie a toho, ako ich aplikovať a využívať, ako skôr 

vnútorný a intermediárny charakter.“ 

„Ako vytvoríte niečo úplne odlišné v tomto ohľade? Založením principiálne 

odlišného životného štýlu. Vtedy však neexistoval alebo nikdy nebol zažitý žiadny 

iný životný štýl než pozitívny. Ako teda budete postupovať pri definovaní životného 

štýlu, ktorý je úplne odlišný od toho známeho, pozitívneho? Dôkladne klasifikujete, 

analyzujete a definujete všetky aspekty pozitívneho stavu a navrhnete presný opak 

všetkého, čo je obsiahnuté v prirodzenosti pozitívneho stavu. Opačné princípy môžu 

nastoliť úplne odlišný životný štýl.“ 

„Tak boli v procese tejto fázy genetického inžinierstva potlačené všetky pozitívne 

črty a podľa veľmi špeciálneho genetického projektu boli do všetkých následných 

génov, použitých na fabrikáciu piateho typu ľudí, vštepené úplne nové idey. Teraz 

bol tento typ ľudí vytvorený s črtami úplne odporujúcimi pozitívnemu stavu, ale s 

úplným zachovaním všetkej inteligencie, poznania, schopností, talentov, darov atď., 

ktoré mali ich fabrikátori.“ 

„Po úspešnom dokončení tohto experimentu experimentátori zmenili svoju vlastnú 

genetickú štruktúru a zlúčili sa s piatym typom ľudí, stanúc sa vedúcou zložkou ich 

moci.“ 

„Vtedy bol po prvýkrát v Stvorení založený nový životný štýl, aký nikdy predtým 

neexistoval a ani už nikdy nebude existovať, keď splní účel svojho mŕtveho bytia a 

existencie.“ 

„Piata fáza dejín vašej planéty sa týka piateho typu ľudí. Aj táto fáza trvala 

niekoľko miliónov rokov. Počas tejto fázy ľudia piateho typu postupne ,zdokonalili‘ 
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stav úplného odlúčenia, izolácie a nezávislosti od ostatného Stvorenia, dostanúc ich 

opačné črty do najextrémnejšieho stavu.“ 

„V tomto procese bola vypestovaná extrémna nenávisť ku všetkému z pozitívneho 

stavu, a zvlášť k Pánu Bohu, a bola realizovaná vo všetkých aspektoch ich života. 

Týmto krokom dospel negatívny stav mŕtveho života k jeho plnej aktivácii. Toto 

bola tá fáza, kedy bola formulovaná konečná verzia vyššie uvedenej otázky.“ 

„Majúc úplne zachované a plne k dispozícii všetko poznanie a všetky schopnosti, 

súc najpokročilejšími vedcami všetkých čias, táto piata rasa ľudí, teraz právom 

nazývaná pseudo-tvorcovia, prišla na myšlienku fabrikácie ľudí a ďalších početných 

tvorov tak sentientných, ako aj nesentientných a neživotných foriem, ako aj na 

myšlienku zaľudnenia Zóny Vymiestnenia.“ 

„Na tento účel vytvorili v duchovnej dimenzii Zóny Vymiestnenia niekoľko svetov, 

vám známych pod názvom ,Peklá‘. Tak boli založené Peklá. Z tej pozície 

pokračovali tým, čo je opísané v šiestej kapitole tejto knihy.“ 

„Ako vidíte z tohto stručného opisu, negatívny stav bol jasne iniciovaný na úrovni 

najkrajnejšieho vonkajšieho stupňa fyzickej dimenzie Stvorenia, a nikde inde. 

Nikdy nebol v žiadnom rovnocennom postavení s pozitívnym stavom, pretože čerpal 

zo života pozitívneho stavu, splodením myšlienky vzoprieť sa prirodzenosti 

pozitívneho stavu. Nemá vôbec žiadne korene v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa 

vtedy volal Najvyšší alebo Pán Boh.“ 

„Vzoprením sa prirodzenosti pozitívneho stavu — nositeľovi pravého života — sa 

negatívny stav stal nositeľom mŕtveho života.“ 

„Vyfabrikovanie ľudí a ich životného štýlu, aký sa manifestuje na vašej planéte od 

jaskynného človeka až po súčasnosť, malo jediný cieľ, dokázať, že možno vytvoriť 

životnú formu úplne odlišnú od všetkého ostatného a všetkých ostatných, ktorá 

nemá žiadne poznanie, žiadnu predstavu, žiadne poňatie a žiadne uvedomenie si 

čohokoľvek duchovného alebo čohokoľvek vôbec, ale sa rodí v úplnej nevedomosti, 

a predsa je zároveň schopná získať všetky tieto faktory svojím vlastným úsilím a 

snahou.“ 

„Takže, ľudia sú tu za účelom dokázať, že na stvorenie života nie je potrebný žiadny 

Boh alebo duchovné princípy, pretože život sa môže objaviť bez akéhokoľvek 

inteligentného tvorivého úsilia. Účelom tu bolo vyfabrikovať dôkaz zdôrazňujúci, že 

ľudia vznikli zo zvierat evolučným — nie tvorivým — spôsobom. Všetko bolo 

zorganizované s týmto zámerom.“ 

„Fakty, ktoré sú tu zjavené, potvrdzujú vyhlásenie, že ľudia nie sú priamym 

nadelením Najvyššieho, aj keď materiál, ktorý bol použitý na ich fabrikáciu, v jeho 

úplne pôvodnom stave, pochádzal z Najvyššieho. No v čase, keď bol ten materiál 

použitý na fabrikáciu ľudí, bol už jeho pôvodný stav a obsah toľkokrát upravený a 

zmenený, že ho prakticky nebolo možné považovať za materiál pochádzajúci z 

Najvyššieho.“ 
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„Ľudia sú najpríšernejšou zámernou mutáciou genetického materiálu, mnoho-

krát úmyselne zmutovaného, skombinovaného a zlúčeného s najpríšernejšími, 

zámerne zmutovanými zvieracími génmi, pochádzajúcimi zo zvierat vytvorených z 

ešte príšernejšie zmutovaných zvierat, vyfabrikovaných pseudo-tvorcami.“ 

„Kvôli tomuto nezvyčajnému stavu môže len v ľuďoch dôjsť k maximálnej 

manifestácii mŕtveho života negatívneho stavu a jeho snáh, pre porovnanie s pravým 

životom pozitívneho stavu. Samotní pôvodcovia a aktivátori negatívneho stavu 

nemohli plniť túto funkciu, pretože jasne vedeli, čo robia. Oni boli v stave plného 

uvedomenia si sebauvedomenia, ktorý v nich pôvodne vytváral pravý život. Len keď 

sa rozhodli geneticky zmeniť, podľa vyššie uvedeného postupu, zmenili svoj život 

na mŕtvy život.“  

„Z pozície mŕtveho života, vytvoriac životnú formu, ktorá nie je ani mŕtva, ani živá, 

sa môže a dá začať so správnou ilustráciou a manifestáciou pravej prirodzenosti 

negatívneho stavu.“ 

„Princíp, ktorý si tu treba uvedomiť, je, že len z pozície nevedomosti a nevedomých 

procesov, vlastných stavu ľudského života, ktorý nie je ani mŕtvy, ani živý, kedy 

jedinec nemá ani poňatia o tom, ako vznikol negatívny stav a aký je jeho účel, 

možno plne spoznať pravú prirodzenosť negatívneho stavu.“ 

„Pseudo-tvorcovia nikdy neprišli o plné poznanie jeho pôvodu a účelu, pretože oni 

boli tí, ktorí ho vytvorili a stanovili mu účel. Preto nemôžu byť jeho spríkladnením.“ 

„Ako si pamätáte z predošlého, spríkladňovať sa musí vždy prostredníctvom 

následkov, výsledkov a dôsledkov tejto aktivácie, a nie samotným aktom aktivácie. 

Ľudia a ich skazený, chamtivý, lakomý, pokrytecký životný štýl dvojakého metra sú 

vrcholom tohto spríkladňovania. Tvory v Peklách nemôžu slúžiť tomuto účelu, 

pretože sú plne v stave samotného mŕtveho života.“ 

„Z tohto chápania pôvodu ľudskej rasy možno odvodiť definíciu konkrétne 

ľudského života:“ 

„Ľudský život konkrétne je procesom stavu, ktorý existuje medzi 

pravým životom a neživotom za účelom úplného spríkladnenia 

všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov aktivácie negatívneho 

stavu, aby poskytol dôležité duchovné poučenie pre celé Stvorenie a 

jeho multivesmír o pravej prirodzenosti niečoho, čo je úplne odlišné 

od pozitívneho stavu, aby každý presne vedel, čo si nevoliť.“ 

„V pravom význame a obsahu tejto definície ľudský život nemožno považovať za 

pravý život. Nemožno ho však považovať ani za úplne mŕtvy život. Je to podivný 

stav, ktorý nikdy predtým nikde neexistoval, a keď už splní svoj účel, vyjadrený vo 

vyššie poskytnutej definícii, už nikdy nebude nikde existovať. Žiadny iný účel a 

zmysel ľudského života vlastne nikdy neexistoval alebo nebude nikdy existovať.“ 

„Pokúšať sa nájsť nejaký iný účel a zmysel tohto nezvyčajného stavu, nazývaného 

ľudský život, je márny čin, ktorý môže v mnohých prípadoch viesť k samovražde.“ 
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„Len čo si uvedomíte skutočný zmysel a účel takzvaného ľudského života, všetko sa 

dostane do úplne inej perspektívy.“ 

„Ako si pamätáte z predošlej kapitoly, bolo tam uvedené, že na vašej planéte nie je 

nič normálne. Nenormálnosť vášho stavu pramení z tejto podivnej pozície. Len 

pravý život je normálny. Mŕtvy život Pekiel je normálny život pre nich, alebo 

žiadny život z pozície pozitívneho stavu. Váš stav však nie je ani jedným z nich. 

Preto nezapadá do žiadnej známej kategórie života alebo neživota.“ 

„Toto je šialený, patologický stav, ktorý umožňuje maximálnu možnú manifestáciu 

všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Súc v položení, v ktorom ste, z vašej pozície je pre vás nesmierne ťažké správne 

ponímať chápanie života vo všeobecnosti, a zvlášť ľudského života. Keď ste v stave 

nenormálnosti, chýbajú vám patričné orientačné body, aby ste boli schopní rozlíšiť, 

čo je to vlastne pravý život. Normálny život vyzerá z pohľadu nenormálneho stavu 

fakticky ako nenormálny. Ak neviete, čo je normálnosť a nemáte žiadny 

skúsenostný príklad normálneho života, máte sklon odmietať všetko, čo nepasuje 

alebo sa líši od čohokoľvek, čo máte a zažívate vo vašom každodennom živote. 

V skutočnosti vám to naháňa strach. Keďže vám to naháňa strach, považuje sa to 

ako neznámy faktor za nenormálne.“ 

„Ľuďom je teda samotnou ich štruktúrou zámerne bránené v tom, aby získali 

správne poznanie a skúsenosť pravého života. Fakticky nie sú ani v žiadnom aspekte 

svojej štruktúry stavaní tak, aby to boli schopní urobiť.“ 

„Z tohto dôvodu, ak by ľudia na vašej planéte čítali túto knihu, väčšina z nich by ju 

považovala za výtvor šialenstva a duševnej poruchy.“ 

„Aby sa vnieslo viac svetla do chápania života vo všeobecnosti, a zvlášť do 

chápania ľudského života, je potrebné zamyslieť sa nad nasledujúcimi bodmi:“ 

„1. Ako si pamätáte, život je procesom stavu duchovho uvedomovania si svojho 

sebauvedomenia alebo ,ja som‘. Musí sa teda vždy rozlišovať medzi procesom 

niečoho a stavom niečoho. V tomto ohľade možno život považovať za cielený 

produkt neustáleho procesu uvedomovania si sebauvedomenia ,ja som‘ ducha. Slovo 

,proces‘ znamená niečo dynamické, neustále pokračujúce. Je tu určitá diskrétna 

postupnosť, vyskytujúca sa súčasne a súbežne, napriek tomu však v postupnosti. 

Táto postupnosť je tu postulovaná za účelom lepšieho chápania toho, o čo tu vlastne 

ide.“ 

„Po prvé, je tu duch. V tomto prípade Absolútny Duch. Po druhé, je tu stav ducha. 

Duch je — to je stav. Po tretie, je tu proces ducha — uvedomenie. Duch si 

uvedomuje, že existuje. Po štvrté, je tu uvedomenie si sebauvedomenia. Duch si 

uvedomuje, že si uvedomuje svoj stav. Po piate, je tu ,ja som‘, ktoré je procesom 

sebauvedomenia z tohto uvedomenia. Toto je proces ducha. Duch si uvedomuje 

nielen to, že je, ale aj to, že on je ,Ten‘, čo si to uvedomuje — teda ,ja som‘. Po 
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šieste, je tu energia procesu stavu ducha — jeho ,ja som‘. Po siedme, je tu 

uvedomovanie si energie vyprodukovanej z tohto neustáleho procesu.“ 

„Spojenie tejto energie a uvedomenia si jej tvorí pravý život ducha. V tomto zmysle 

je život nutným produktom týchto siedmych krokov. Všetky sa dejú synchrónne, 

súčasne a súbežne. Z ich zjednoteného celku pochádza život. Alebo, kvôli presnosti, 

život je a existuje z procesu zjednoteného súhrnu všetkých stavov ducha. Život je 

teda imanentný stavu ducha a jeho procesu.“ 

„Nemôže byť alebo existovať žiadna iná kondícia ducha. Život je teda úplne 

základná vlastnosť ducha. Alebo, ešte presnejšie, duch je pravý život samotného 

života.“ 

„V diskrétnej modalite duch predchádza život a život je manifestáciou bytia a 

existencie ducha. Život je spôsob, pomocou a prostredníctvom ktorého duch 

funguje. Žiadny iný spôsob fungovania nie je k dispozícii. Takto to je. Toto je čosi 

konštantné, nemenné.“ 

„Keď ľudia ponímajú prirodzenosť Boha, domnievajú sa, že je totálne nemenná a 

naveky rovnaká. Faktom však je, že nie prirodzenosť Božia je konštantná a naveky 

nemenná, ale namiesto toho je to spôsob fungovania — život — čo je konštantné a 

čo vždy bolo, je a bude od večnosti do večnosti. Na tomto spôsobe fungovania sa 

nemôže nič zmeniť. Je stále rovnaký.“ 

„Pán Ježiš Kristus, súc Absolútny Duch Absolútneho Života, má konštantný, 

nemenný spôsob fungovania. Môže fungovať len vďaka Svojmu životu, 

prostredníctvom neho, s ním a z neho. Toto je jediný možný spôsob Jeho/Jej 

fungovania.“ 

„V tomto ohľade, a len v tomto ohľade, je skutočne nemenný a vždy Ten istý/Tá 

istá. Toto sa však netýka Jeho/Jej Prirodzenosti, ktorá je trvalým procesom svojej 

dynamickej manifestácie v nekonečnej rozmanitosti ciest a spôsobov.“ 

„Viete si predstaviť nejaký iný spôsob fungovania než život? Žiadny. Pokiaľ ide o 

Absolútny Život Absolútneho Ducha Pána Ježiša Krista, toto platí v absolútnom 

zmysle.“ 

„Pravý sentientný život sa riadi rovnakou schémou zo svojho stavu, relatívneho 

voči Absolútnemu Stavu.“ 

„Rovnakou schémou sa riadi aj mŕtvy život, lenže v opačnom zmysle.“ 

„Konkrétne s ľudským životom je situácia iná. Ľudský život je totálnym skreslením 

všetkých schém. Je to paradoxne stav ani jedného stavu a proces ani jedného 

procesu. Je to nemožnosť, ktorá bola dočasne umožnená. Nedáva žiadny zmysel a 

nemá žiadny význam.“ 

„A opäť, paradoxne v tom, že ľudský život nedáva žiadny zmysel a nemá žiadny 

význam, je jeho skutočný zmyslel a skutočný význam. Kvôli zopakovaniu: 
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V ilustrovaní tohto žiadneho zmyslu a žiadneho významu je dočasná hodnota 

ľudského života.“ 

„2. Predstavu života vo všeobecnosti možno lepšie chápať podľa toho, ako funguje a 

ako sa manifestuje. Jeho štruktúru možno ponímať v troch aspektoch.“ 

„Prvý aspekt pramení zo stavu života, čo je duch života. Keďže sa tu zaoberáme 

duchom, tento aspekt sa volá duchovný aspekt. Je počiatočným bodom samotného 

života a všetkých jeho funkcií a manifestácií. Keďže je pôvodcom všetkého 

ostatného, všetko ostatné sa vzhľadom k tomuto faktu javí akoby v určitej 

vzdialenosti alebo v určitej blízkosti voči duchu alebo tomuto duchovnému aspektu 

života. Také zdanie budí dojem, že duchovný aspekt je v stave najvnútornejšieho.“ 

„Teda, duchovný aspekt života je najvnútornejším stavom života. Najvnútornejšie 

tohto najvnútornejšieho je, samozrejme, samotný duch a jeho ,ja som‘. Keďže ,ja 

som‘ je aktívny stav, je v neustálom procese produkovania duchovných energií. 

Tieto duchovné energie vyžarujú z duchovného aspektu života a utvárajú jeho druhý 

aspekt.“ 

„Takže, druhý aspekt života je proces sebauvedomelého ,ja som‘. To si vytvára svoj 

vlastný proces myslenia, cítenia, chcenia atď., ktorý sa súhrnne volá duševná 

činnosť. Toto je proces duševnej činnosti ,ja som‘, ktoré premýšľa nad sebou, 

pociťuje sa, túži po sebe, riadi seba a hýbe sebou. Inými slovami, toto je to, čo sa 

zvyklo volať duša života.“ 

„Seba-duševná činnosť je základ, na ktorom sú založené všetky ostatné formy 

duševných činností života. Napríklad, nie je možné myslieť na iných, pokiaľ si 

neuvedomujete fakt, že vy ste ten, kto myslí. Musíte to robiť zo svojho vlastného 

sebauvedomenia. Ak si neuvedomujete svoj vlastný stav a proces, nemôžete si 

uvedomovať ani stav a proces niekoho iného.“ 

„Ako bolo spomenuté dávno v knihe Posolstvá z vnútra, vzťah môžete mať len zo 

seba samého/samej. Žiadna iná pozícia na vzťah nie je k dispozícii.“ 

„Pamätajte si, že existuje len jedna dostupná pozícia, z akej môže duch fungovať — 

život. Život je procesom duchovho sebauvedomelého ,ja som‘, ktoré vytvára 

duševné procesy. Pretože je to, koniec koncov, život ,ja som‘, len z pozície ,ja som‘ 

môže mať ktokoľvek vzťah ku komukoľvek či čomukoľvek inému. Kvôli 

zopakovaniu, žiadna iná pozícia nie je k dispozícii. Toto sú fakty života.“ 

„Keďže druhý aspekt života je procesom prvého aspektu, zdá sa byť trochu 

vzdialený od stavu toho najvnútornejšieho. Pre jeho blízkosť, lebo je medzi prvým 

— duchovným aspektom, a tretím — ďalším aspektom, ho možno volať vnútorný 

aspekt alebo sprostredkujúca duša, alebo duševný aspekt života.“ 

„Proces neustálej duševnej činnosti ,ja som‘ alebo vnútorný aspekt života vytvára 

svoje vlastné životné energie. Tieto energie stále vyžarujú smerom von a utvárajú 

tretí dôležitý aspekt života — externú alebo vonkajšiu manifestáciu života.“ 
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„Proces duševnej činnosti si vyžaduje svoje potvrdenie prostredníctvom následkov, 

výsledkov a dôsledkov svojich aktivít a ideí duchovných aspektov. Tieto stavy 

dávajú vznik činom, správaniu, postojom a pozíciám života, zameriavaným na jeho 

,ja som‘ a na všetkých a všetko ostatné. Je to aj forma manifestácie života v jeho 

vonkajšom prostredí.“ 

„Kvôli väčšej vzdialenosti od duchovných a duševných aspektov života sa tento 

aspekt volá externý alebo vonkajší aspekt života. Jeho forma sa volá telo života.“ 

„Tieto tri základné aspekty života sú vždy navzájom diskrétne. Sú ponímané 

synchrónnym, súčasným a súbežným spôsobom ich bytia a existencie. V rámci seba 

samých fungujú spojitým a postupným spôsobom. Medzi nimi však neexistuje 

žiadna spojitosť, kvôli ich diskrétnej povahe. Vzájomne súvzťažia: Najvnútornejší s 

vnútorným, vnútorný s vonkajším, vonkajší s vnútorným a vnútorný s 

najvnútornejším. Súhrnne sú jednotou, jedinosťou a harmóniou života.“ 

„V súhrne ich funkcie a manifestácie tvoria to, čo sa volá sentientná myseľ.“ 

„Sentientnú myseľ možno teda ponímať v tých troch zjednotených aspektoch života, 

zvaných najvnútornejšia alebo Duchovná Myseľ, vnútorná alebo duševná myseľ a 

externá alebo vonkajšia myseľ. V tomto ohľade možno sentientnú myseľ považovať 

za nositeľa pravého života. Cez ňu sa pravý život uskutočňuje, realizuje a 

manifestuje.“ 

„Nesentientný život, súc stvárneným súvzťažným vonkajším faktorom ideí, 

duševných činností a náklonností sentientných myslí, nemôže mať túto štruktúru. Je 

utvorený z najexternejších životných energií, vyžarujúcich z najexternejšieho 

aspektu života. Keďže jeho formovanie je založené na tomto vonkajšom aspekte, 

nesentientný život odráža len štruktúru vonkajšej mysle. Vonkajší aspekt života sám 

osebe a ako taký nemá sebauvedomenie. To pochádza z najvnútornejšieho aspektu 

života — ,ja som‘. ,Ja som‘ si uvedomuje svoj vonkajší aspekt. Vonkajší aspekt si 

uvedomuje sám seba z uvedomenia ,ja som‘. Kvôli tomuto usporiadaniu je 

nesentientný život obmedzený na vonkajšie aspekty života, v ktorých má svoj 

vlastný relatívny vnútorný, relatívny prostredný a relatívny vonkajší stupeň. 

Nemajúc žiadne skutočné vnútro alebo skutočnú dušu, nesentientný život si nikdy 

nemôže vytvoriť pojem ,ja som‘.“ 

„Funkcia nesentientného života je v skutočnosti úplne iná. Účelom tu je zavedenie 

životných foriem, ktoré by charakterizovali správanie najexternejšieho aspektu 

života vo forme vonkajších, konkretizovaných ilustrácií, využijúc prvky prostredia, 

z ktorého sú vytvorené nesentientné životné formy v kombinácii s ideami 

sentientnej mysle.“ 

„Nesentientný život nemá teda svoj vlastný nezávislý život. Namiesto toho je 

odvodeninou životných energií, vyžarujúcich z aktivít najexternejších aspektov 

pravého sentientného života.“ 
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„Štruktúra mŕtveho života je podobná štruktúre pravého života, len v opačnom 

postavení. Najvnútornejšie mŕtveho života je najexternejším a najexternejšie je jeho 

najvnútornejším. Vnútorný aspekt mŕtveho života postupuje z najexternejšieho, 

ktorý je považovaný za najvnútornejší. Toto usporiadanie produkuje zlá a lži 

mŕtveho života, ktoré sú životom negatívneho stavu.“ 

„Ľudský život konkrétne je totálne skreslenou štruktúrou pravého života. Obsahuje 

značné množstvo charakteristík nesentientného života, aby držal ľudí vo vonkajších 

aspektoch života. Zároveň v sebe obsahuje najvnútornejší, duchovný aspekt, 

vnútorný aspekt alebo dušu a vonkajší aspekt. Tieto aspekty sú však v ľudskej 

štruktúre izolované, oddelené, uzatvorené a uvedené do režimu nevedomia.“ 

„Ďalšou odchýlkou v ľudskej štruktúre života je infúzia mŕtveho života vo forme 

jeho falošného najvnútornejšieho aspektu, falošného vnútorného a falošného 

vonkajšieho aspektu.“ 

„Ľudský život teda možno považovať za monštruóznu kombináciu izolovaných, 

oddelených a skreslených prvkov pravého života, mŕtveho života a nesentientného 

života. Toto je veľmi neobyčajná a jedinečná kombinácia, ktorá, ako už bolo 

uvedené vyššie, umožňuje nemožné.“ 

„Táto štruktúra ľudského života zapríčiňuje životný štýl, opísaný v predošlej 

kapitole a ilustrovaný dejinami ľudstva na vašej planéte. V tejto kapitole nebudú 

poskytnuté žiadne komentáre ohľadne tejto záležitosti. Táto kapitola má iný účel.“ 

„3. Tri aspekty života a sentientnej mysle, opísané vyššie, majú veľmi špecifickú 

funkciu a spôsob svojej manifestácie, alebo ak chcete použiť slovo ,žitie‘, spôsob 

žitia. Sú riadené svojimi vlastnými princípmi, formulovanými v každom aspekte zo 

základných duchovných ideí, vytvorených v najvnútornejšom stave ,ja som‘.“ 

„Špecifická funkcia a spôsob žitia života z pozície jeho troch aspektov dáva životu 

jeho kvalitu. Toto je kvalita žitia.“ 

„Stav života — najvnútornejší aspekt, proces života — vnútorný aspekt, a prejav 

života — vonkajší aspekt majú svoju kvalitu. Kvalita tohto života je určená 

prirodzenosťou ducha a jeho duše.“ 

„Aká je prirodzenosť tohto ducha? Pochádza, samozrejme, z Absolútnej 

Prirodzenosti Absolútneho Ducha Absolútneho Života Pána Ježiša Krista. Jej 

ústrednou témou a princípom je dávať, zdieľať, prijímať a opätovať, čím je a čo má, 

kvôli samotnému princípu. Pretože, čo je najdôležitejšie, má život ako imanentný 

faktor svojej prirodzenosti, dáva, zdieľa, prijíma a opätuje život. Takže kvalita 

života je určená tým, v akej miere a rozsahu dochádza k tomuto dávaniu, zdieľaniu, 

prijímaniu a opätovaniu. Čím je toho viac, tým vyššia je kvalita; čím je toho menej, 

tým nižšia je kvalita. Ak nie je nič z toho, nie je vôbec žiadna kvalita. V poslednom 

uvedenom prípade životu chýba akákoľvek pozitívna kvalita.“ 

„V prípade nesentientného života je jeho kvalita určená funkciou, akú zohráva pri 

udržiavaní vonkajšieho prostredia v ekologickej rovnováhe, aby mohol mať 
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sentientný život zdravé prostredie pre svoju manifestáciu. A tiež tým, do akej miery 

je schopný odzrkadľovať súvzťažné faktory aktivít vonkajšieho aspektu života a 

sentientnej mysle.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu je kvalita života určená opačnými princípmi. 

Je to nezdieľanie, nedávanie, neprijímanie a neopätovanie, kým to nie je pod 

nátlakom. Kvalita mŕtveho života je ilustráciou chýbania akejkoľvek kvality.“ 

„Kvalita konkrétne ľudského života má pôvod v jeho divnej štruktúre. Pretože je to 

nanútená, neprirodzená zmes a skreslenie všetkého vyššie uvedeného, prináša niečo 

úplne negatívne nové — postrannú motiváciu akéhokoľvek konania.“ 

„Môžete teda vidieť ľudí, ktorí dávajú, zdieľajú, prijímajú a opätujú, ale úmysel, s 

akým to vo väčšine prípadov robia, nie je nikdy bez postranných dôvodov. Veľmi 

zriedka sa to robí kvôli samotnému princípu. A aj keď sa niektorí agenti pozitívneho 

stavu, žijúci na vašej planéte, snažia robiť to kvôli samotnému princípu, štruktúra 

ich života v nich, spôsob jeho usporiadania, sú také, že im nedovoľujú úplne sa 

zbaviť takých postranných faktorov. Uvedomujúc si tento fakt, agenti pozitívneho 

stavu sa nestotožňujú s týmto postojom, a preto im nie je prisvojený.“ 

„Kvalita ľudského života spočíva teda v ilustrácii a manifestácii úplne odlišného 

spôsobu života, ktorý nie je ani pravým životom čistoty samotných princípov, ani 

mŕtvym životom vôbec žiadnych princípov, ale úplným skreslením, prekrútením a 

skomolením všetkých princípov akéhokoľvek života a neživota.“ 

„4. Prirodzenosť ducha života určuje podmienky, za akých môže dôjsť ku 

skutočnému dávaniu, zdieľaniu, prijímaniu a opätovaniu tohto života. Ešte raz, tieto 

podmienky majú pôvod v prirodzenosti samotného ducha. Ako si pamätáte z vyššie 

uvedeného, jedným imanentným faktorom života ducha je jeho sloboda a 

nezávislosť. Toto je najvnútornejší faktor života ducha. Na prostrednej úrovni sa 

manifestuje stavom slobodnej a nezávislej duševnej činnosti. Na vonkajšej úrovni sa 

manifestuje stavom slobodnej a nezávislej voľby správať sa, konať a nadväzovať 

vzťahy v súlade s tou voľbou.“ 

„Kvôli tejto dôležitej prirodzenosti môže k akémukoľvek skutočnému dávaniu, 

zdieľaniu, prijímaniu a opätovaniu dôjsť len na základe slobody a nezávislosti. Musí 

sa to robiť slobodne, na základe nezávislej voľby. Môžete si slobodne zvoliť, že to 

budete robiť nezávisle, kvôli samotnému princípu. Len v týchto podmienkach 

možno skutočne pochopiť a manifestovať ozajstnú kvalitu života. Sloboda ducha je 

jeho prostriedkom, pomocou ktorého sa duch vyjadruje a pôsobí. Nezávislosť ducha 

je procesom, pomocou ktorého funguje jeho život. Tieto dva spôsoby života ducha 

sú základom všetkých jeho činností. Bez nich by žiadna činnosť nebola možná.“ 

„V nesentientnom živote sa princíp slobody a nezávislosti nemôže realizovať, 

pretože mu chýba sebauvedomenie. Život slobody a nezávislosti závisí od 

uvedomenia si sebauvedomenia ,ja som‘, ktoré poníma svoju slobodu a nezávislosť. 

Nesentientný život nemá k dispozícii žiadne také ponímanie, pretože je riadený 

slepými inštinktmi, zakorenenými v ňom. Tieto inštinkty sú odrazmi životných 
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energií, vyžarujúcich z najexternejšej úrovne vonkajšieho aspektu života pre 

orientáciu vo vonkajšom prostredí. Niet žiadnej potreby nadobudnúť pojem ,ja 

som‘. Preto by v tomto prípade bola sloboda a nezávislosť zbytočná.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu sú všetky pomery dôsledkom nevyhnutnosti a 

nátlaku. Preto je sloboda a nezávislosť pre všetkých v negatívnom stave jedovatou 

atmosférou. Ich sloboda a nezávislosť je vyjadrená ich voľbou nemať žiadnu 

slobodu a nezávislosť. Táto voľba je zdrojom ich mŕtveho života. Bez nej by 

nemohli byť a existovať.“ 

„V ľudskom živote konkrétne je významom príšerné spojenie všetkého vyššie 

uvedeného. Zlúčenie pocitu slobody a nezávislosti so stavom bez akejkoľvek 

slobody a nezávislosti a so slepými inštinktmi nesentientných životných foriem 

vytvára v ľudskom živote divný stav. Týmto stavom ľudia nadobudli zmes potrieb: 

byť súčasne závislí i nezávislí; slobodní i neslobodní; chcieť, aby sa všetko robilo za 

nich, a zároveň chcieť úplne všetko robiť samostatne; riadiť a byť riadení; 

kontrolovať a byť kontrolovaní; podriadiť sa a búriť sa, atď. Ľudský život konkrétne 

je ilustráciou všetkých možných protikladov, vložených do jednej schránky.  

„Na takých protikladoch možno najlepšie ilustrovať pravú prirodzenosť 

aktivovaného a dominantného negatívneho stavu. V ľudskom živote neexistuje 

žiadna konzistentnosť. Ľudia nemajú k dispozícii žiadny zjednocujúci princíp. Ak je 

ľudský život životom protikladov a nekonzistentnosti, nikdy nemôže pocítiť stav 

zjednotenia. V ľudskom živote sa teda nemôže manifestovať žiadny pravý život, 

pretože pravý život je založený na princípe zjednotenia, ako slobodná voľba v 

duchu nezávislosti.“ 

„Jedinou slobodnou a nezávislou voľbou ľudského života za jeho terajšej štruktúry 

je byť javiskom, na ktorom sa môžu odohrať všetky tieto protiklady a 

nekonzistentnosti, pre poučenie všetkých v pravom živote.“ 

„5. Prirodzenosti pravého života a jeho duchu je vlastný pocit zodpovednosti za ten 

život. Keďže duch je tvorca života (v tom zmysle, že Absolútny Duch je Absolútny 

Tvorca Absolútneho Života), duch alebo duchovné aspekty života preberajú plnú 

zodpovednosť za svoj život.“ 

„Pojem život a pojem zodpovednosť za život nemožno oddeliť. Keď už je život 

vytvorený a je a existuje, nemôže byť ponechaný, takpovediac, bez starostlivosti. 

Život je, medziiným, procesom a predĺžením svojho ducha. Všetko, čo sa deje 

životu, je zodpovednosťou jeho ducha. Duša ducha, čiže prostredný aspekt života, je 

zodpovedný za správne formy duševnej činnosti toho života. Tu spočíva 

zodpovednosť v poskytovaní životu vhodných nástrojov na jeho prejav a vplyv. Ak 

duch nemá žiadne prostriedky na svoj prejav a vplyv, nemá žiadny život. Duša 

každého ducha je zodpovedná za neustále poskytovanie  spôsobov týchto prejavov a 

vplyvov.“ 
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„Telo ducha a duše alebo vonkajší aspekt života je zodpovedný za uskutočnenie sa a 

realizáciu života v jeho najplnšej forme a podobe. Je zodpovedný za to, že dáva 

životu pocit konkrétnosti a hmatateľnosti.“ 

„Sentientná myseľ, súc nositeľom a manifestátorom tohto života, je vo všeobecnom 

zmysle zodpovedná za to, ako je jej život vedený a ako sa manifestuje. Len 

sentientná myseľ, vo svojom ,ja som‘, si môže uvedomovať svoj život. Každý, kto si 

je vedomý svojho života, nesie zaň plnú zodpovednosť.“  

„Toto je jeden z najdôležitejších duchovných princípov samotného života. Život by 

nebol nikdy z jeho ducha vytvorený, keby sa duch plne nezaviazal, že bude za svoj 

život zodpovedný. Inak by život nedával žiadny zmysel. Len z pozície tejto 

zodpovednosti za život sa môže život uskutočniť.“ 

„Pocit zodpovednosti za život pochádza zo stavu uvedomenia a sebauvedomenia. 

Okrem toho pochádza aj z pocitu slobodnej a nezávislej voľby vytvárať život a byť 

zaň zodpovedný.“ 

„V tomto zmysle zodpovednosť za nesentientný život spočíva na tých, ktorí taký 

život vytvárajú. Keďže nesentientný život pochádza úplne z aktivít sentientnej 

mysle, sentientná myseľ je plne zodpovedná aj za nesentientný život. Nesentientný 

život nemá žiadne sebauvedomenie, a preto ani žiadny pocit zodpovednosti. 

Sentientná myseľ je zodpovedná za to, že ho vybaví súborom špeciálnych princípov 

a inštinktov, ktoré zaistia pokračovanie a správnu funkciu nesentientného života.“ 

„V podmienkach mŕtveho života negatívneho stavu platí úplné, dobrovoľné 

zrieknutie sa akejkoľvek zodpovednosti za život. Tam je tendencia preniesť všetku 

zodpovednosť na niekoho alebo niečo iné. Pretože toto je dobrovoľný stav, všetci 

účastníci mŕtveho života sú za svoj mŕtvy život plne zodpovední.“ 

„V prípade ľudského života zodpovednosť zaň pramení z faktu, že účastníci 

ľudského života súhlasili s účasťou v ňom svojím slobodným rozhodnutím, s voľbou 

nepamätať si, že bolo také rozhodnutie učinené.“ 

„Ľudský život je divný v tom, že mu chýba akákoľvek vedomá spomienka na 

čokoľvek, čo bolo zvolené pred prevzatím tohto zvláštneho a nezvyčajného života. 

Takže, ľudia nemajú vo väčšine prípadov žiadne vedomé uvedomenie si alebo 

priamu skúsenosť ani pravého, ani mŕtveho života. Jediné, čo ľudia poznajú, je to, 

čo priamo zažívajú. Nesú plnú zodpovednosť za toto hrubé obmedzenie, v dôsledku 

faktu, že si to takto zvolili. Takže, nech má ktokoľvek akýkoľvek typ života, ako 

nositeľ toho slobodne si zvoleného života musí zaň prebrať plnú zodpovednosť.“ 

„6. Ako bolo zdôraznené vyššie (v bodoch 3 a 5), jedným z najzákladnejších 

aspektov Prirodzenosti Ducha je dávať a zdieľať, čím je a čo má a prevziať 

zodpovednosť za svoj vlastný život.“ 

„Táto prirodzenosť a princíp určuje povinnosti, aké má duch vo svojom živote. V 

prípade Absolútneho Života Absolútneho Ducha je Absolútnou Povinnosťou 

neustále tvorenie nových jedinečných životných foriem, aby sa realizoval princíp 
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dávania a zdieľania, ako aj prijímania a opätovania. Nemôžete zdieľať a opätovať s 

,ničím‘.“ 

„V tomto ohľade povinnosť dávať život, za účelom tohto zdieľania a opätovania, je 

vrodenou črtou prirodzenosti Ducha. Na úrovni najvnútornejšieho aspektu života je 

povinnosťou neustále vytvárať idey nových sentientných životných foriem, ktorým 

možno dať jedinečný a špecifický život, za účelom poskytnutia priaznivých 

podmienok a okolností, za ktorých sa môže uskutočniť toto zdieľanie a opätovanie v 

slobodnom a nezávislom duchu.“ 

„Na úrovni vnútorného/prostredného aspektu života je povinnosťou zabezpečiť 

proces veľmi špecifickej a jedinečnej duševnej činnosti, prostredníctvom a 

pomocou ktorej sa toto zdieľanie a opätovanie môže uskutočniť a realizovať.“ 

„Na úrovni vonkajšieho aspektu života je povinnosťou zaistiť najpriaznivejšie 

prostredie a spôsoby správania, postojov, snažení, túžob, želaní, chcení a sklonov, 

ktoré robia také zdieľanie a opätovanie konkrétnym a hmatateľným zážitkom veľmi 

žiaduceho charakteru.“ 

„Existujú v podstate dva aspekty tejto povinnosti. Jeden je orientovaný na jedincov 

vlastný život. Druhý je orientovaný na zdieľanie a opätovanie toho života. V prvom 

prípade je povinnosťou ducha udržiavať svoj život v najoptimálnejšom stave a 

funkcii, kvôli samotnému princípu. Takto to má byť. V druhom prípade je 

povinnosťou nadviazať toľko vzťahov s ďalšími duchmi života, koľko je len možné, 

za účelom zdieľať a opätovať svoj vlastný jedinečný život.“ 

„V najvyššom duchovnom zmysle je povinnosťou ducha zdieľať a opätovať svoj 

jedinečný život s Absolútnym Zdrojom a Darcom Života — Pánom Ježišom 

Kristom. Len ak to jedinec urobí, skutočne získa od Pána Ježiša Krista recipročné 

zdieľanie Jeho/Jej Absolútneho Života v relatívnych krokoch. Musí to byť v 

relatívnych krokoch, pretože, súc na príjmovom konci, nikoho duch nemôže pojať 

Absolútny Obsah Absolútneho Života Pána Ježiša Krista. Duch je relatívny k 

tomuto Absolútnemu Stavu, a preto získava toto zdieľanie po krokoch 

zodpovedajúcich jeho špecifickej relatívnej prirodzenosti.“ 

„U nesentientných životných foriem sa táto povinnosť odráža v ich základnom 

inštinktívnom správaní. To v nich nevzbudzuje žiadny zmysel pre povinnosť. 

Namiesto toho ich to núti starať sa o seba a o svoje prostredie v zmysle prežitia. 

Prijímajú život zo sentientnej mysle, ktorej povinnosťou je postarať sa o to, aby sa 

také inštinkty udržiavali funkčné a aby život neustále plynul vo všetkých jeho 

formách a manifestáciách.“ 

„V prípade mŕtveho života negatívneho stavu sa za povinnosť považuje rozhodné 

zachovanie jeho vlastného statusu, snažiac sa vyrovnať pozitívnemu stavu. Toto je 

negatívna povinnosť. V negatívnom stave je každý nútený konať činy, ktoré sú pre 

pravý život zhubné, a napokon priaznivé pre mŕtvy život.“ 
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„V prípade ľudského života konkrétne vidíte spojenie všetkých troch spôsobov 

života, ale v prekrútenom, skreslenom a sfalšovanom stave. Protiklady ľudského 

života sú zdôraznené faktom, že ľudia cítia, že majú povinnosť voči niečomu, čo 

nemôže byť živé, alebo čo je živé len na krátky čas. Ľudské telo je najvýznamnejším 

predmetom tej povinnosti, aby sa v ňom udržalo zdanie života.“ 

„Keďže ľudské telo vydrží len pár desaťročí, bez ohľadu na to, nakoľko si voči 

nemu konáte svoje povinnosti, nevyvoláva to vo vás žiadny skutočný zmysel pre tú 

povinnosť. Koniec koncov, zomrie, nech robíte čokoľvek.“ 

„Nemajúc žiadne priame skúsenostné a hmatateľné uvedomenie si svojho ducha a 

duše — mnohí ľudia dokonca popierajú ich existenciu — život ľudí sa stáva 

výsmechom povinnosti voči nemu samotnému.“ 

„Nikde inde nevidíte také protikladné správanie sa k nemu samotnému. Na jednej 

strane sa ľudia úzkostlivo a svedomito starajú o vonkajší aspekt svojho života; 

niekedy o duševný alebo vnútorný/prostredný aspekt svojho života; veľmi zriedka o 

duchovný alebo najvnútornejší aspekt svojho života. Na druhej strane, úplne 

súčasne robia všetko, čo je pre všetky aspekty ich života škodlivé. Jasne vidíte, že 

ľudia jednou rukou budujú, a druhou rukou úplne súčasne ničia, čo vybudovali. 

Toto nedáva žiadny zmysel. Takže, zmysel pre akúkoľvek povinnosť voči ľudskému 

životu nemá tiež žiadny zmysel.“ 

„Na takom nezmysle možno najlepšie ilustrovať a spoznať skutočnú povahu 

všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov aktivovaného negatívneho stavu. V 

tomto zmysle tkvie jediný zmysel ľudského nezmyslu. Ľudská povinnosť spočíva v 

tomto ohľade v ilustrovaní tejto nezvyčajnej situácie.“ 

„7. Život všeobecne má určitú štruktúru, obsah a dynamiku a zložky, ktoré tvoria 

jeho prirodzenosť. Toto sú vnútorné faktory života.“ 

„Štruktúra života celkovo pozostáva zo stavebných blokov, odvodených z 

prirodzenosti jeho ducha. Na úrovni najvnútornejšieho aspektu života sú tieto 

vytvárané duchovou ideou života. Životu predchádzajú idey života. Duch chce život 

prostredníctvom svojich neustále vytváraných ideí života. Zánik týchto ideí života 

znamená zánik všetkého života.“ 

„Toto tvrdenie sa musí chápať konceptuálne a činnostne. Idey života a život sám sú 

v skutočnosti synchrónnymi, súčasnými a súbežnými javmi. Keďže sa však objavujú 

v diskrétnej modalite duchovho ponímania, idey života v tom zmysle predchádzajú 

samotný život.“ 

„Analýza štruktúry života si vyžaduje analýzu procesu utvárania života. Ako si ale z 

úvodu tejto kapitoly pamätáte, pravdou je, že ,duch je život a život je duch‘. Duch a 

život jednoducho vždy sú.“ 

„Avšak, pretože život postupuje, a duch vždy je, je logické ponímať ducha ako 

pôvodcu života, pretože život žije vďaka svojej vlastnej idei života. Takže, v tomto 
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zmysle, diskrétne, po prvé, je tu duch, po druhé, je tu idea života, a po tretie, je tu 

neustála realizácia tej idey — samotný život.“ 

„Ako vidíte, na najvnútornejšej úrovni je hlavným stavebným blokom života idea 

života, ktorá neustále existuje a je udržiavaná v sentientnej mysli.“ 

„Druhým stavebným blokom života na najvnútornejšej úrovni je stav ducha, kde sú 

tieto idey utvárané. Sentientná myseľ ducha, súc si neustále vedomá svojho 

sebauvedomenia, vytvára idey života za účelom sebaudržiavania a konečného 

dávania a zdieľania toho života.“ 

„V konečnom zmysle je teda sentientná myseľ ducha životne najdôležitejším a 

najrozhodujúcejším stavebným blokom života. Bez nej by nebolo možné chápať 

žiadny život.“ 

„Ešte ďalším stavebným blokom života na najvnútornejšej úrovni je ,ja som‘ ducha. 

Tvrdenie života, teda, že život je, pramení zo sebauvedomenia ,ja som‘. Bez 

uvedomenia si ,ja som‘ nemôžu byť vytvárané žiadne idey života a nemôže byť 

koncipovaná žiadna sentientná myseľ. Správna postupnosť týchto troch stavebných 

blokov života na najvnútornejšej úrovni života je od sebauvedomenia si ,ja som‘ 

ducha, cez sentientnú myseľ ducha k ideám života ducha.“ 

„Na úrovni vnútorného aspektu života, ktorý tvorí jeho dušu, možno zaznamenať 

nasledujúce životne dôležité stavebné bloky života:“ 

„Uskutočnená idea jedinečného, neopakovateľného života tvorí jeho veľmi 

špecifickú duševnosť. Všeobecné idey života jej ducha, súc základom života, sú na 

tejto úrovni ponímané ako jedinečná a konkrétna manifestácia v procese duševnej 

činnosti života. Život musí byť konkrétne vnímaný, aby sa ujal. Takže, konkrétne 

vnímanie života je jedným stavebným blokom duševnosti života, cez ktorú je život 

sebavnímavý.“ 

„Druhým stavebným blokom na tejto úrovni je myslenie a cítenie, ktoré umožňujú 

životu, aby bolo naň myslené a bol pociťovaný jeho vlastnou živosťou. Život musí 

byť predmetom myslenia, cítenia a dojmu, aby bol vnímaný a žitý.“ 

„Tretím stavebným blokom na vnútornej úrovni je vôľa a jej úmysel. Život musí byť 

chcený jeho nositeľom, aby bol a existoval s úmyslom byť zdieľaný, opätovaný a 

plne realizovaný.“ 

„Na úrovni vonkajšieho aspektu života sú stavebnými blokmi: Špecifická forma 

manifestácie života, ktorá dáva životu pocit hmatateľnosti a konkrétnosti. Forma 

života je prostriedkom manifestácie života za účelom spätnej väzby jeho živosti.“ 

„Druhým stavebným blokom na tejto úrovni je pocit prijatia. Život musí byť prijatý, 

aby potvrdil svoje bytie a existenciu. Spätná väzba jeho zdroju o prijatí dáva životu 

zmysel a účel.“ 
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„Tretím stavebným blokom na vonkajšej úrovni je túžba, želanie a chcenie byť 

nažive, dávajúc spätnú väzbu svojmu zdroju, že život je skutočne žiaduci, želaný a 

chcený.“ 

„Týmito všetkými stavebnými blokmi, vzatými spoločne, a všetkými ich početnými 

odvodeninami je život ustanovený/potvrdený vo svojom bytí a existencii. Keď už je 

ustanovený/potvrdený vo svojom zdroji, postupuje k vývoju svojich nekonečne 

mnohých spôsobov manifestácie, tvorením rôznych schránok života a nadelením ich 

tým životom (sebou), aby žili a boli nažive.“ 

„V prípade nesentientného života, súc odvodeninou odvodeniny, je jeho 

manifestácia obmedzená na environmentálne procesy.“ 

„V prípade mŕtveho života negatívneho stavu je ten proces rovnaký, ale s úplne 

opačným účelom a významom. Účelom je konečné zničenie všetkého pravého 

života. Tento deštruktívny účel dáva mŕtvemu životu význam.“ 

„V prípade ľudského života konkrétne je proces nastolenia života prekrútený, 

skreslený, sfalšovaný a skomolený. Ľudia nemajú vedome ani potuchy, čo je vlastne 

život. Netušia, aký je účel ich života, takého, aký je, a nedáva im žiadny iný 

hmatateľný zmysel, než že sú akosi dočasne nažive.“ 

„Rozporuplnosť ľudského života z tohto hľadiska pramení z nádeje, nepodloženej 

skúsenostným vnímaním, že akosi budú žiť navždy (hoci nie všetci ľudia veria, že je 

to tak). A zároveň ľudia zúfalo lipnú na živote svojho tela, ktorý im neodvratne 

ubieha, veriac, že so zánikom života ich tela im už nebude dostupné žiadne 

sebauvedomelé vnímanie života v ich jedinečných osobnostiach.“ 

„Ako bolo uvedené v jedenástej kapitole tejto knihy, ľudský život je, medziiným, 

ovládaný princípom neistoty. V ľudskom živote a ohľadne ľudského života nie je 

nič isté. Nikto nevie s istotou, čo sa stane po smrti jeho fyzického tela. Nebude už 

viac žiadny život? Je život obmedzený na tých niekoľko rokov, ktoré jedinec má na 

svojej planéte? A hoci je o živote veľa informácií podporujúcich obe alternatívy — 

žiadny život po smrti, a nový život po smrti — všetky tieto informácie sú len 

dohadmi a názormi, hypotézami, domnienkami a predpokladmi, ktoré môžu, ale aj 

nemusia byť pravdivé.“ 

„Nikto nemá bezprostredný, úplný, dlhodobejší zážitok toho, čo sa deje po smrti 

človeka. Niektorí ľudia majú v tomto ohľade určité krátkodobé zážitky, ktoré však 

neboli dostatočne dlhé na to, aby v druhých vzbudili akúkoľvek istotu, či bol ten 

zážitok skutočný, alebo sa jednalo len o uvoľnenie predstáv uložených v mozgových 

bunkách, majúcich pôvod v systéme viery dotyčného o tom, aký by mal byť život po 

smrti, ako to proklamujú niektorí ,vedci‘.“ 

„ Takže, ľudské ponímanie života neobsahuje nič skutočné, pokiaľ ide o to, aký je 

naozaj život. Ľudský život možno v skutočnosti považovať za karikatúru pravého 

života, násilne spojenú s mŕtvym životom a nesentientným životom.“ 
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„8. Jedným z najdôležitejších najvnútornejších faktorov života je jeho obsah. 

Môžete povedať, že obsah života vo všeobecnosti je to, čo dáva životu život. Na 

najvnútornejšej úrovni života je obsah života definovaný a stanovený obsahom jeho 

ducha. Ako si pamätáte, účelom života je, medziiným, dávať, zdieľať, prijímať a 

opätovať, kvôli samotnému princípu. Tento princíp popisuje obsah života. Aby sa to 

robilo kvôli princípu, duch života obsahuje v sebe stav zvaný LÁSKA.“ 

„Lásku možno definovať ako najintenzívnejšie sebauvedomenie a uvedomenie si 

života ducha, ktoré  duchu dáva nesmierne príjemný pocit z jeho stavu. Láska 

miluje život absolútne. Všetky ostatné formy lásky pochádzajú z tejto všeobecnej 

lásky k životu.“ 

„Pravou Prirodzenosťou a Obsahom Absolútneho Ducha je čistá Absolútna Láska. 

Je to jeho večný, nemenný stav. To táto Absolútna Láska je v skutočnosti zdrojom 

života vo všetkých jeho manifestáciách. Keďže prirodzenosťou lásky je milovať 

život bezpodmienečne, tvorí a produkuje množstvo životných foriem, aby im dala a 

venovala svoju lásku. Samotnou prirodzenosťou lásky je zdieľať a dávať 

bezpodmienečne túto lásku niekomu inému. Aby sa to mohlo diať, Láska Pána 

Ježiša Krista stvorila, tvorí a naveky bude tvoriť nekonečné rozmanitosti 

sentientného života, s ktorými môže byť táto láska zdieľaná a opätovaná na základe 

vyššie uvedených princípov slobodnej voľby a nezávislosti.“ 

„Zodpovednosťou lásky života je poskytovať životu príležitosti milovať a byť 

milovaný. V tejto zodpovednosti je obsiahnutá jej Absolútna Múdrosť. Je múdre 

milovať život a usmerňovať ho tak, aby mal neustále príležitosti prejaviť, vnímať, 

cítiť a zažívať tú lásku. Múdrosť je regulátorom lásky. Láska je životom svojej 

múdrosti. Spolu tvoria energetickú hnaciu silu života.“ 

„Lásku a múdrosť možno chápať ako krv a kyslík, ktoré vyživujú všetky telesné 

orgány a bunky, aby ich udržiavali živé a funkčné. Takže, láska a múdrosť sú 

skutočným životom samotného života a skutočným obsahom života vo všeobecnosti. 

Múdrosť nesie svoju lásku ku všetkým životným manifestáciám, prispôsobujúc ju 

úrovni jedinečnej kvality vnímavosti a reciprocity každého subjektu a objektu tej 

lásky. Z tohto tvrdenia je zrejmé, že skutočný význam života možno nájsť v láske a 

jej múdrosti. Toto je skutočný základ a obsah života.“ 

„Na vnútornej úrovni života sa obsah života manifestuje svojou dobrotou a pravdou. 

Život všeobecne je vždy dobrý. Že je dobrý, je skutočne pravda. Je dobré žiť, byť a 

existovať. Je pravda, že každý žije vďaka svojej dobrote, láske a múdrosti. Pravda 

je, že čokoľvek, čo nie je z pravého života lásky a múdrosti, nemôže byť dobré. 

Preto to nemôže byť skutočne živé. Stav lásky a proces múdrosti, ako aj stav dobra a 

proces pravdy si vyžadujú plné uvedomenie si sebauvedomenia ,ja som‘ ducha 

života. Len z pozície ,ja som‘ môže dôjsť k rozoznaniu lásky a múdrosti. ,Ja som‘ 

žije vďaka uvedomovaniu si a zažívaniu svojej lásky cez jej múdrosť. Svoju 

duševnú činnosť uskutočňuje svojou dobrotou cez jej pravdu.“ 
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„Na vonkajšej úrovni života sa obsah života manifestuje svojimi konkrétnymi 

láskyplnými skutkami a správaním a čistou vierou vo svoju moc a účel. Koná len to, 

čo je dobré z jeho lásky, do takej miery, do akej je to múdre a nutné, aby 

manifestoval svoju pravú prirodzenosť. Do úvahy berie len to, čo je pravdivé, 

vhodné a múdre, aby dal všetkým skutkom a správaniu láskyplnú, starostlivú, 

chápajúcu a oceňujúcu kvalitu.“ 

„Všetky tri aspekty obsahu života sú funkciami, pomocou ktorých možno náležite 

realizovať dávanie, prijímanie, zdieľanie a opätovanie. Realizácia tohto faktora dáva 

životu pravú realitu. Tým je život skutočný.“ 

„Na úrovni nesentientného života sa tento obsah manifestuje v inštinktívnom a 

štrukturálnom/konštrukčnom pude zachovať svoj druh, aby sa udržiaval neustály 

životný tok vo všetkých jeho aspektoch.“ 

„Na úrovni mŕtveho života negatívneho stavu je obsah toho života v opakoch: Láska 

je zmenená na spaľujúcu nenávisť; múdrosť na bláznovstvo; dobrota na zlo; pravda 

na lži; konkrétne láskyplné skutky a správanie na konkrétne nenávistné skutky a 

zlomyseľné a kruté správanie; a čistá viera na úplné popretie čohokoľvek 

pozitívneho, dobrého a pravdivého.“ 

„Na úrovni ľudského života konkrétne je obsah života násilnou zmesou všetkého 

vyššie uvedeného. Zmysel a význam lásky, múdrosti, dobra a pravdy a láskyplných 

skutkov a viery sú skreslené, prekrútené a nepochopené. Láska k druhým je 

zmenená na samoľúbosť, aby boli druhí milovaní kvôli dotyčnému/dotyčnej, a nie 

kvôli nim, a láska k Bohu je zmenená na lásku k tomuto svetu a ku všetkému 

vonkajšiemu. V takej prekrútenej láske nachádzajú ľudia svoju pseudo-múdrosť a 

pseudo-pravdu.“ 

„Láska k tomuto svetu znamená lásku ku všetkému vonkajšiemu, bez akéhokoľvek 

ohľadu na vnútorné, duchovné faktory. To má značné dôsledky. Neznamená to len 

lásku k objektom vonkajšej povahy, ako sú napríklad peniaze, nehnuteľnosti, tovar a 

všemožný materiálny majetok, ale aj rozličné rituály, zvyky, kultúry, konvencie, 

tradície, návyky, sklony a vonkajšie náboženstvá a rôzne ďalšie vonkajšie zväzky. 

Všetky sú milované kvôli sebe, a nie kvôli nim samotným, ako prostriedky na 

dosiahnutie vyššieho duchovného uvedomenia. Takže, napríklad každý, kto chodí 

rád do kostola a vykonáva tam určité požadované rituály kvôli svojim vlastným 

pocitom, miluje tento svet alebo vonkajšok, ktorý tvorí tento svet. Táto láska 

nahrádza pravú lásku života — Boha alebo Pána Ježiša Krista. Dokonca aj keď sa 

toto všetko robí v mene Pána Ježiša Krista, robí sa to vo väčšine prípadov z 

nejakých postranných dôvodov, a nie kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi ako princípu, 

lebo takto to má byť.“ 

„Toto je divný, nenormálny stav konkrétne ľudského života.“ 

„9. Ďalším vnútorným faktorom života je jeho dynamika. Ako viete, život nie je 

stagnujúci stav. Duch života, súc vo svojom vlastnom stave, manifestuje svoj stav v 

jeho procese. Život je teda neustály, dynamický, aktívny proces. Nikdy neprestáva 
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ani neodpočíva. Dokonca aj jeho odpočinok je aktívny, dynamický proces, pretože 

si vyžaduje uvedomenie si odpočinku. Bez uvedomenia si odpočinku si nemožno 

predstaviť a následne zažiť žiadny odpočinok.“ 

„Najzreteľnejším a najdôležitejším aspektom dynamiky života je jeho tvorivý elán. 

Svojou láskou a múdrosťou je život poháňaný neustále tvoriť. Cez svoje tvorivé 

úsilie môže život plne manifestovať svoju lásku a múdrosť. Tvorivosť je neustály 

proces lásky a múdrosti ducha. Tvorivosť možno v skutočnosti ponímať ako 

samotný život lásky a múdrosti. Ako inak sa môže láska a múdrosť realizovať než 

prostredníctvom svojich tvorivých činov? Podľa týchto činov Stvorenie vie, že je 

milované a že je oň múdro postarané na nepretržitej a trvalej báze.“ 

„Účelom tvorivosti života je v konečnom zmysle dávanie, zdieľanie, prijímanie a 

opätovanie skutkov lásky a múdrosti. Pokiaľ nemáte niekoho, kto môže oceniť, 

odpovedať, pozorovať a participovať na aktoch tvorivosti, vaše tvorivé úsilie 

nebude dávať žiadny zmysel.“ 

„Stvorenie bolo stvorené činom čistej Lásky cez proces jej čistej Múdrosti, aby 

život dostal spätnú väzbu o svojich tvorivých snahách od svojho milovaného 

Stvorenia.“ 

„Na najvnútornejšej úrovni života je tvorivosť ponímaná ako idea samotného života. 

Obsah a význam slova ,život‘ odráža jeho tvorivý stav, ktorý je stále vo svojom 

procese. Takže, najprv máte ideu tvorivosti, ktorá dáva popud tvorivosti, aby začala 

tvoriť. Toto je jej najvnútornejší stav.“ 

„Na vnútornej úrovni života je tvorivosť ponímaná ako cieľavedomý a zmysluplný 

proces, ktorý je starostlivo naplánovaný, premyslený a zaznamenaný všetkými 

spôsobmi duševných procesov. V skutočnosti jedným z mnohých dôvodov, prečo 

boli duševné procesy vymyslené, bolo učiniť tvorivosť viditeľnou, vnímateľnou a 

badateľnou. Duševné procesy samé osebe sú aktom tvorivosti svojho ducha. Sú 

senzormi tvorivosti.“ 

„Na vonkajšej úrovni je tvorivosť ponímaná ako konkrétny, hmatateľný, konečný 

produkt, ktorý poskytuje spätnú väzbu svojmu duchu ohľadne dôsledkov, výsledkov 

a následkov jeho tvorivých snáh. Spätná väzba je nutným sprievodným javom 

celého tohto procesu. Prostredníctvom nej je duchu umožnené posudzovať výsledky 

jeho tvorivých aktivít a ďalej byť inšpirovaný v jeho dynamickej tvorivosti.“ 

„Preto ďalším aspektom dynamiky života je inšpirácia. Život je inšpirovaný svojím 

bytím a existenciou. Inšpirácia je výsledkom procesu duchovho uvedomenia si 

svojho vlastného života, ktoré mu dáva inšpiráciu byť neustále tvorivý 

v nekonečných rozmanitostiach, spôsoboch, formách a podobách. Inšpirácia je 

samotným životom tvorivosti.“ 

„Na nesentientnej úrovni života sa táto tvorivosť zobrazuje v schopnosti 

rozmnožovania svojho vlastného druhu nekonečne rozmanitými spôsobmi. 

Neexistujú žiadne dve steblá trávy alebo dva listy, ktoré by boli úplne rovnaké. Tiež 
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neexistujú dva úplne rovnaké pohybujúce sa tvory. V Stvorení neexistuje žiadna 

uniformita, na žiadnej z jeho úrovní.“ 

„Na úrovni mŕtveho života negatívneho stavu je proces tvorivosti blokovaný a 

obmedzený na deštruktívne účely. Všetko inšpiračné úsilie je zamerané na 

udržiavanie mŕtveho života, ktorý sa neustále rozpadá. Účelom je tu vyfabrikovať 

stagnujúci stav, ktorý by udusil tvorivé úsilie pravého života. V mŕtvom živote je 

teda tvorivosť a inšpirácia zmenená na proces falšovania a úskočnosti.“ 

„Na úrovni ľudského života je to skresľovanie a prekrúcanie tvorivých snáh a 

inšpiračného úsilia, rozporuplným spôsobom spájajúc všetko uvedené vyššie.“ 

„Ľudská tvorivosť a inšpirácia sú ponímané ako produkty nejakej životnej sily v 

nich, ktorá ich poháňa k tomu, aby stavali, a zároveň ničili; oceňovali, a zároveň 

pohŕdali; obdivovali, a zároveň opovrhovali; milovali, a zároveň nenávideli; plodili, 

a zároveň požierali; prijímali, a zároveň odmietali; potvrdzovali, a zároveň 

popierali; verili, a zároveň neverili; dúfali, a zároveň zúfali; vlastnili, a zároveň boli 

vlastnení, atď., — a toto všetko v tom istom jedincovi.“ 

„Kontradikcie týchto stavov udržujú ľudský život v neustálom napätí a neistote. 

Tento stav je považovaný za normálny stav ľudského života a za údajný zdroj 

inšpirácie a tvorivosti. V dôsledku toho všetko, čo ľudia tvoria a ku konaniu čoho sú 

inšpirovaní, má veľmi málo spoločné so skutočnou inšpiráciou a tvorivosťou.“ 

„Ľudské výtvory, považované za vrcholy tvorivých snáh, ako napríklad umenie, 

hudba a veda, sú veľmi chabými napodobeninami skutočnej tvorivosti a inšpirácie. 

Na úrovni ľudského života je teda tvorivosť zmenená na napodobeninu jej snáh a 

inšpirácia na veľmi vágne, sotva čitateľné faksimile svojho originálu.“ 

„S ľuďmi a ich ľudským životom je z hľadiska tvorivosti a inšpirácie ten problém, 

že sú tak izolovaní a odlúčení od všetkých ostatných a všetkého ostatného v 

Stvorení, s výnimkou im podobných na ich vlastnej planéte, že nemajú na 

porovnanie s tým, čo robia, žiadny iný stav alebo formu tvorivosti a inšpirácie v 

ostanom Stvorení. Ľudia nemajú žiadnu náležitú spätnú väzbu od ostatného 

Stvorenia ohľadne toho, čo robia a aké to je v porovnaní so všetkými ostatnými v 

Stvorení. Spätná väzba existuje len v rámci ich vlastného systému, pri porovnaní 

snáh dvoch rôznych jedincov. Spätnú väzbu tohto charakteru nemožno považovať za 

skutočnú spätnú väzbu, pretože neposkytuje človeku predstavu o tom, ako je na tom 

v porovnaní s niekým alebo niečím úplne iným, než čo môžu ponúknuť ľudia na 

planéte Nula.“ 

„10. Neodlučiteľnými faktormi života sú jeho rôzne zložky. Tieto možno chápať ako 

súhrn všetkých štrukturálnych stavebných blokov, obsahu a dynamiky života. Teda, 

hlavnými zložkami života na najvnútornejšej úrovni sú všetky idey lásky a múdrosti, 

všetky idey tvorivosti a inšpirácie a všetky idey samotného života, zaradené pod 

sebauvedomenie ,ja som‘ ako najzákladnejšiu zložku života. Tieto zložky sú 

utvárané v sentientnej mysli ducha ako podmienka jeho stavu a procesu. Bez tvorby 
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týchto ideí nemôže existovať žiadny stav ani proces. Toto je imanentná podmienka 

bytia a existencie ducha. Z nej sa odvíjajú všetky životné procesy.“ 

„Na vnútornej úrovni tieto zložky zahŕňajú všetky formy duševných procesov, 

zaradených pod názov myšlienkové procesy, uvažovanie, logika, racionalita, 

emocionálnosť, vôľa, úmysel a dobro a pravda. Tieto zložky tvoria duševný život 

alebo dušu života. Cez ne a pomocou nich život vníma a zažíva sám seba.“ 

„Na vonkajšej úrovni života zložky života zahŕňajú konkrétne skutky, správanie, 

reakcie, odozvy a spätné väzby. V nich sa život plne aktualizuje a realizuje.“ 

„Z hľadiska nesentientného života sú jeho zložky zredukované na inštinkty a 

genetické kódy, ktoré im umožňujú byť a existovať bez uvedomenia si vlastnej 

existencie a vlastného bytia.“ 

„Z hľadiska mŕtveho života negatívneho stavu jeho zložky zahŕňajú všetko, čo je 

opakom zložiek pravého života.“ 

„Z hľadiska ľudského života máte opäť protichodnú zmes všetkého vyššie 

uvedeného, v skreslenom, prekrútenom, sfalšovanom a skomolenom stave. Ako bolo 

vyššie uvedené, ľudskému životu chýba akékoľvek ponímanie počiatočného bodu 

akéhokoľvek života. Pretože nemá žiadne priame uvedomenie si toho, ako a prečo 

začal život všeobecne, a zvlášť ľudský život, je výrazne obmedzený vo svojej 

schopnosti definovať a rozlišovať svoje vlastné zložky.“ 

„Nemajúc žiadne skúsenostné základy pre rozoznávanie akýchkoľvek iných 

sentientných životných foriem, ľudia sú odkázaní na svoje vlastné dohady, názory, 

hypotézy, vedecké teórie a domnienky, ktoré sú všetky od základu mylné. Tvrdia, že 

ľudský život pochádza buď z nejakého Boha, ktorý je ponímaný úplne nevhodným 

spôsobom, alebo z nejakého kozmického guláša, ktorý nejakou nepredvídateľnou 

náhodou skombinoval svoje zložky a prvky takým spôsobom, aby bol daný popud k 

začiatku života, ktorý v procese svojej evolúcie vyvrcholil objavením sa ľudského 

života.“ 

„Nuž, tu je odpoveď na otázku, ako vyzerá život, ak je konceptuálne odvodený z 

tohto hypotetického mŕtveho guláša, alebo z nejakého imaginárneho pseudo-boha, 

ktorý nemá žiadnu oporu v realite, čiže z falošného Boha a z falošných alebo 

skreslených duchovných princípov. O tomto je vlastne ľudský život. Tým, že je 

ilustračným príkladom tejto odpovede, ľudský život poskytuje neoceniteľné 

poučenie pre celé Stvorenie, ktoré sídli v pravom živote Absolútneho Života 

Absolútneho Ducha Pána Ježiša Krista.“ 

„11. Okrem vnútorných aspektov života, vysvetlených vyššie, existujú aj vonkajšie 

faktory života. Život berie rád na seba formu. Prostredníctvom svojej formy môže 

byť život konkrétne rozoznávaný, vnímaný a pociťovaný aj z vonkajška alebo 

zvonka.“ 
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„Je zrejmé, že v tejto konotácii možno život ponímať aj ako subjektívny stav, aj ako 

jav pozorovateľný z vonkajška. Existuje nositeľ života, a existuje zažívateľ života. 

Zažívateľ života je jeho subjektom. Nositeľ života je jeho objektom.“ 

„Toto je súvzťažnosť so všeobecnou formálnou štruktúrou života, ktorá sa 

manifestuje, ako si pamätáte, vo svojich troch aspektoch: v najvnútornejšom, 

vnútornom/prostrednom a vo vonkajšom. Tieto tri aspekty života možno ponímať 

tak z pozície zažívateľa života, ako aj z pozície nositeľa života. Zažívateľ života to 

zažíva tromi spôsobmi: ako interný alebo najvnútornejší stav, ako 

vnútorný/prostredný proces a ako vonkajšiu manifestáciu. Vo všetkých troch 

prípadoch tohto zažívania je to vnútorná alebo subjektívna skúsenosť.“ 

„Na druhej strane, nositeľ života, súc svojím vlastným objektom, pozoruje život, 

akoby bol mimo neho. Rozlišuje teda seba ako zažívateľa života v sebe, a seba ako 

pozorovateľa toho života mimo seba.“ 

„Aby také pozorovanie bolo uskutočniteľné, v duchu života sa rodí idea formy pre 

manifestáciu života. Účelom tejto formy je nielen stať sa objektom pozorovania, ale 

aj, čo je najdôležitejšie, stať sa médiom konkrétneho hmatateľného zdieľania stavov 

a procesov života. Jednoducho povedané, vo vonkajšej forme sa život stáva 

hmatateľným. Aby sa dal ohmatať, pocítiť a pozorovať navonok, forma života musí 

byť vybavená určitými zmyslovými orgánmi vnímania, pociťovania, prijímania a 

komunikovania. Tieto orgány sa vo všetkých ich spôsoboch fungovania stávajú 

vonkajšími faktormi života. Môžu mať duchovnú povahu, duševnú povahu, alebo 

fyzickú či telesnú povahu. Toto usporiadanie súvzťaží s požiadavkami duchovného 

sveta, intermediárneho sveta a prírodného sveta.“ 

„Ako si pamätáte, každý svet obsahuje svoj vlastný najvnútornejší, vnútorný a 

vonkajší stav. Každý má svoje vlastné veľmi špecifické orgány vnímania, 

pociťovania, prijímania a komunikovania, zhodné s prirodzenosťou svojho sveta. 

Tieto orgány umožňujú každému zažívať a zdieľal život na všetkých úrovniach jeho 

manifestácie. Sú vytvorené z ideí vzniku života za účelom jeho zažívania a 

zdieľania.“ 

„Duch, v tomto prípade Absolútny Duch Života, vytvára ideu účelu života. Za tento 

účel určuje múdre zdieľanie a opätovanie svojej lásky a všetkého, čo má. Z tejto 

idey je vytvorená ďalšia idea, ktorá definuje rozličné spôsoby zdieľania a 

opätovania. Idea týchto spôsobov vytvára nutné orgány, nástroje a prostriedky, 

ktorými sa toto všetko vykonáva na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch 

života.“ 

„Na nesentientnej úrovni života sú tieto orgány obmedzené na vonkajší stupeň. 

Nevnímajú nič najvnútornejšej povahy a prejavuje sa v nich len veľmi obmedzená 

miera vnútornej úrovne.“ 

„Na úrovni mŕtveho života negatívneho stavu boli všetky tieto orgány 

reštrukturalizované takým spôsobom, aby vnímali, pociťovali, prijímali a 
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komunikovali len s mŕtvym životom, bez akejkoľvek schopnosti vidieť alebo zažiť 

čokoľvek iné.“ 

„Na úrovni ľudského života konkrétne máte násilné spojenie niektorých aspektov 

orgánov pravého života, orgánov nesentientného života a orgánov mŕtveho života. 

Toto nezvyčajné spojenie dáva ľudskému životu divnú radu zmyslových orgánov, 

ktoré kompletne a úplne skresľujú, prekrucujú a komolia všetko správne vnímanie, 

pociťovanie, prijímanie a komunikáciu na všetkých úrovniach života. Situácia s 

ľudskými zmyslovými orgánmi bola fakticky starostlivo naplánovaná, aby ľudia 

dostali len skreslený pohľad na život vo všetkých jeho aspektoch.“ 

„Ako viete, ľudia sú vo väčšine prípadov schopní vnímať len svoj vlastný vonkajší 

fyzický svet a funkcie svojich tiel. V obmedzenej miere sú schopní zažívať svoj 

vlastný stav mysle a emócie. Avšak, kvôli geneticky zmeneným zmyslovým 

orgánom dokonca ani vnímanie ich vlastného fyzického prostredia, ako ani funkcie 

ich vlastných tiel a mysle nezodpovedá skutočnej realite. V skutočnosti to, čo si 

ľudia myslia alebo cítia, že vnímajú, pociťujú a prijímajú, nie je tým, čo si o tom 

myslia. Ich vnímanie sveta sa nezhoduje s tým, aký svet skutočne je. Je značne 

skreslené.“ 

„Táto situácia dáva ľudskému životu úplne inú perspektívu. Nemajúc žiadny iný 

spôsob či zdroj informácií, len také skresľujúce zmyslové orgány, ľudia robia o 

živote vo všeobecnosti, a zvlášť o ľudskom živote závery, ktoré veľmi málo 

odrážajú realitu života. Doposiaľ si neuvedomujú, že všetky vonkajšie aspekty ich 

života, ako aj vnútro, boli zámerne zmenené, poprepájané krížom alebo nevhodne 

nanovo zapojené, aby bol umožnený taký čudný fenomén, akým je ľudský život.“ 

„12. Existuje ešte jeden vonkajší faktor života, ktorý možno považovať za 

vonkajšok vonkajška. Tento faktor možno ponímať ako prostredie života. 

Koncepcia prostredia pochádza z idey ducha ohľadne rozličných prostredí, do 

ktorých možno umiestniť vonkajšiu formu života s jej najvnútornejším a 

vnútorným/prostredným obsahom, štruktúrou, dynamikou a všetkými zložkami.“ 

„Ako si pamätáte, je Absolútny Duch — Pán Ježiš Kristus — Ktorý je Život 

Sám/Sama Osebe a Sám/Sama od Seba. Z Absolútneho Ducha života vyžaruje a 

vytvára sa všetok život.“ 

„Aby si tento Život plnil svoju funkciu a účel, sú stvorení príjemcovia tohto života, 

ktorí sa stávajú nositeľmi rozličných prvkov tohto Života. Keďže život postupuje od 

najvnútornejšieho, cez prostredný stav do vonkajška, vo vonkajšku sa javí byť 

oddelený od svojho zdroja. Len podľa tohto dojmu môže byť stanovená blízkosť k 

jeho Zdroju a môže sa začať komunikácia. Slovo ,blízkosť‘ predpokladá imaginárnu 

vzdialenosť medzi dvoma bodmi, ktoré sú v stave nepretržitej komunikácie. 

Absolútny Bod Života vysiela a relatívny bod v diaľke prijíma a opätuje, čo prijíma, 

poskytovaním spätnej väzby Východiskovému Bodu.“ 

„Aby bol príjmový bod v tejto potrebnej blízkosti, je preň stvorené veľmi špecifické 

prostredie, v ktorom sa relatívny bod sám vníma ako slobodný a nezávislý činiteľ 
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prijímania a opätovania života so svojím vlastným prostredím. Toto prostredie 

možno chápať ako základňu alebo matricu, ktorej dal Vysielateľ život.“ 

„Len čo je také prostredie stvorené, vyberú sa z neho prvky a zlúčia sa s ideami 

vonkajšej formy pre prejavenie sa a vplyv života. Takto dostanete veľmi špecifické 

telo života ducha a duše, ktoré je prispôsobené vonkajšej štruktúre toho prostredia. 

Prostredie je vybavené určitými fyzickými, kozmickými, magnetickými, 

elektrickými, chemickými, gravitačnými a podobnými silnými a slabými silami a 

stavmi, napomáhajúcimi údržbe vonkajšej formy života — tela — aby bolo to telo 

účinným senzorom, vnímateľom, vodičom a opätujúcim prijímaného života.“ 

„Každá špecifická štruktúra jedinečného ducha a jeho života potrebuje pre seba 

špecifické prostredie a bázu alebo matricu, aby sa plne stala skutočnosťou a 

realizovala sa.“ 

„Existuje toľko prostredí a matríc života, koľko je jedinečných skupín duchov s ich 

jedinečnými dušami a formami manifestácie. Keďže v ich prípade sú prostredia 

prispôsobované ich potrebám, duchovia plne ovládajú tieto prostredia, 

prispôsobujúc si ich ako je potrebné, kedy je potrebné a ak je potrebné. Toto je 

normálny spôsob interakcie medzi prostredím a životom duchov, premietnutým doň. 

Toto je usporiadanie pravého života.“ 

„Nesentientné životné formy možno považovať za integrálnu súčasť takých 

prostredí. Ich hlavným účelom je poskytovať špecifické zložky toho prostredia, 

ktoré sú potrebné pre správnu manifestáciu a funkciu sentientného života. 

Uskutočňuje sa to formou udržiavania rovnováhy a správnej ekológie každého 

špecifického prostredia. Špecifickosť toho prostredia určuje špecifickosť 

nesentientných životných foriem, ktoré sa objavia v tom prostredí ako súvzťažnosť 

špecifickosti jedinečných duchov, ktorí budú to prostredie obývať.“ 

„Mŕtvy život negatívneho stavu si vytvára svoje vlastné negatívne prostredie, so 

svojimi vlastnými negatívnymi nesentientnými životnými formami, napomáhajúcimi 

ich vlastnému cieľu zničiť pravý život. Prostredie mŕtveho života je jedovaté pre 

čokoľvek z pravého života, rovnako ako je prostredie pravého života smrteľné pre 

mŕtvy život. Ony sa nemiešajú a vysielajú a prijímajú na úplne odlišných vlnách. 

Vlny mŕtveho života sa šíria v opačnom smere než vlny pravého života a nikdy sa 

nestretnú, s výnimkou neutrálnej zóny planéty Nula.“ 

„Matrica alebo báza mŕtveho života negatívneho stavu pozostáva zo všetkých častíc, 

chemikálií alebo čohokoľvek, čo má, čo pochádza z odmietnutých ideí pravého 

života popretia jeho Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista. Mŕtvy život 

negatívneho stavu teda pozostáva z odpadu a zostatkov, odvrhnutých v pozitívnom 

stave pravého života. Prostredie, báza a matrica ľudského života je odpornou a 

nemožnou zmesou pravého života, mŕtveho života a nesentientného života.“ 

„Aby sa taký zničujúci život ujal, bolo nutné vytvoriť preň veľmi špeciálne 

prostredie, najnepohodlnejšie a najnezvyčajnejšie telo s najvetchejšou matricou, 

nesúcou odtlačok ľudského života. Ako viete, ľudský život je v jeho tele založený 
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na tom, čo vedci nazývajú uhlíkato-kyslíkato-bielkovinová matrica. Táto 

kombinácia je potrebná, aby sa ľudský život mohol vôbec prejaviť. Žiadne iné 

fyzické prostredie nie je schopné udržať ľudské telo nažive. Napriek viere ľudských 

vedcov, táto fyzická matrica života je najmenej vhodným prostredím pre akýkoľvek 

život. Žiadna iná forma života sa v ňom nedokáže ujať.“ 

„Keďže však ľudia nemajú žiadnu priamu skúsenosť so žiadnym iným životom, 

okrem svojho vlastného a svojich nesentientných foriem, ako aj výlučne s ich 

vlastným prostredím, ktoré nesie život, aký poznajú, zažívajú a vnímajú, prišli k 

záveru, že žiadna iná báza alebo matrica života neexistuje.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie, že prostredie ľudského života a forma jeho 

manifestácie — ľudské telo — ako aj nesentientné životné formy, ktoré sprevádzajú 

ľudský život, sú smrteľné a neznesiteľné pre akýkoľvek iný život. Ich životné 

prostredie nie je vhodné na nič, než na udržanie, na veľmi krátkodobej báze, 

ohavnej protirečivej zmiešaniny umelo vyfabrikovaného života, zvaného ľudský 

život.“ 

„Ako vidíte, ľudský život je artefakt, ktorý nemá žiadny základ v realite pravého 

života v jeho čistom stave. Tento artefakt funguje ako skreslenie a značne škaredá 

karikatúra pravého života.“ 

„Toto je jeden z primárnych dôvodov, prečo Pán Ježiš Kristus počas Svojho života 

na vašej planéte vyhlásil: ,... ten, kto nenávidí svoj život v tomto svete, zachová si 

ho pre večný život‘ (Ján 12:25). ,Nenávidieť svoj život v tomto svete‘ znamená 

odmietnuť ho ako pravý život. Na živote v tomto svete nie je nič hodné milovania. 

Takým konaním jedinec pripravuje priaznivé podmienky pre udržanie nekonečne 

malého množstva pravého života, ktoré majú ľudia z vyššie uvedenej zmiešaniny. Z 

toho nepatrného množstva jedinec získa plnosť pravého života po svojom odchode z 

tohto ľudského života. Toto je tu označené slovami ,zachová si ho pre večný život‘.“ 

„To, že prostredie a telo ľudského života a jeho nesentientné sprievodné prvky sú 

najnevhodnejšími podmienkami pre život, sa odráža vo fakte, že ľudia v ňom nie sú 

schopní prežiť viac než niekoľko desaťročí. Ako si pamätáte, v rôznych prostrediach 

pravého života môžu sentientné entity žiť eóny, alebo naveky, ak sa rozhodnú zostať 

v tom istom prostredí. Rovnako aj mŕtve sentientné entity môžu žiť eóny v ich 

mŕtvom prostredí, bez akýchkoľvek ťažkostí, kým je negatívnemu stavu dovolené 

byť a existovať.“ 

„Ako vidíte, s ľudským životom je situácia úplne iná, v negatívnom zmysle. Nikde 

inde a u nikoho iného taká situácia neexistuje. Toto je dobrá, živá ilustrácia 

odpovede na otázku formulovanú mnohokrát vyššie.“ 

„13. Ako bolo uvedené predtým, jedným z hlavných účelov bytia a existencie života 

je rôznymi prostriedkami a spôsobmi zdieľať a opätovať ten život z pozície lásky a 

múdrosti. Vyššie už boli opísané niektoré vnútorné a vonkajšie faktory života, 

pomocou a prostredníctvom ktorých sa deje toto zdieľanie a opätovanie.“ 
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„Keďže toto je hlavným účelom života, samotný život a jeho Absolútne a relatívne 

zdroje sú štruktúrované, stavané a usporiadané takým spôsobom, aby boli schopné 

plne a kompletne realizovať tento cieľ zdieľania a opätovania. Toto je naplnením 

samotnej prirodzenosti života a jeho ducha.“ 

„Jednoduchým dôvodom, prečo je účelom života zdieľať a opätovať, je to, že taký je 

charakter obsahu, štruktúry, dynamiky a všetkých zložiek života. Život nemôže byť 

a existovať bez tohto účelu.“ 

„Aby sa teda tento účel naplno uskutočnil a realizoval, duch života a jeho život sú 

vybavené špeciálnou metódou nadväzovania vzťahov, vysielania, dávania, 

zdieľania, prijímania, opätovania a komunikácie na všetkých úrovniach svojho bytia 

a existencie –— všetko zahrnujúco. Táto metóda je známa pod názvom sexualita.“ 

„V tomto ohľade možno sexualitu ponímať ako všetko zahrnujúci prostriedok života 

na zdieľanie a opätovanie, ktoré sa deje súčasne na všetkých úrovniach života a vo 

všetkých jeho aspektoch — v najvnútornejšom-duchovnom, vo vnútornom-

duševnom a vo vonkajšom-fyzickom.“ 

„Hlavným účelom sexuality je byť prostriedkom úplnej výmeny stavov a procesov 

jedného jedinečného nositeľa života s druhým jedinečným nositeľom života 

opačného pohlavia.“ 

„V absolútnom zmysle je sexualita Absolútnym Prostriedkom Absolútneho Ducha 

Absolútneho Života — Pána Ježiša Krista — na výmenu celého obsahu lásky, 

náklonnosti, múdrosti, pravdy a všetkých pocitov/vnemov pravého života, za účelom 

zdieľania a opätovania a zrodu nových tvorivých ideí, ktoré uvedú do pohybu 

ďalších nositeľov sentientného života, akí doposiaľ neboli a neexistovali. Týmto 

spôsobom sa poskytuje viac a viac príležitostí na zdieľanie a opätovanie, so stále 

novými prvkami života, dovtedy nezažitými. Robí sa to kvôli neustálemu 

obohacovaniu a skvalitňovaniu samotného života.“ 

„Tvorivé úsilie Absolútneho a relatívnych duchov vrcholí v tomto všetko 

zahrnujúcom spôsobe života.“ 

„Na najvnútornejšej duchovnej úrovni života sa sexualita prejavuje v 

najpríjemnejšom orgazmickom zážitku tvorby nových ideí života, ktoré umožnia 

duchu života zdieľať seba samého najsúkromnejším, najosobnejším a 

najintímnejším spôsobom.“ 

„Pre ducha niet väčšej slasti a rozkoše, než vynaliezať nové idey, ktoré budú použité 

pri stvorení niekoho nového a odlišného, s odlišným a novým prostredím a so 

všetkými jeho zložkami, ktoré je potrebné zaistiť tomu niekomu, s kým môže dôjsť 

k novému a odlišnému spôsobu zdieľania a opätovania. Tento proces pokračuje 

naveky.“ 

„Na duchovnej úrovni života sa sexuálny styk života uskutočňuje chvíľkovým 

spojením dvoch rozličných duchov opačného pohlavia, za účelom výmeny ich 

jedinečných ideí. Výsledkom tejto výmeny a zdieľania je zrod úplne novej idey 
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života, ktorá je využitá na venovanie života novému, doposiaľ neznámemu 

nositeľovi života — sentientnej entite. Zrod takej idey je najpríjemnejším zážitkom 

dvoch dočasne spojených duchov a ich jedinečných ideí. Toto je duchovný základ 

pre orgazmický zážitok. Toto je duchovná konotácia sexuality.“ 

„Na intermediárnej úrovni života sa sexualita prejavuje ako najpríjemnejší 

orgazmický zážitok prijímania a spracovania, prostredníctvom jej duševného stavu a 

procesu, všetkých ideí, vytvorených dvoma na chvíľu spojenými duchmi za účelom 

výmeny a zdieľania ich ideí života.“ 

„Tento zážitok umožňuje zrod nových myšlienok, pocitov, náklonností a významov 

dobra a pravdy a odlišného stavu duševnosti, ktoré sa nekonečne líšia od 

čohokoľvek zažitého predtým. Táto novo objavujúca sa duševnosť je následne daná 

novonarodenej sentientnej entite — ako výsledok tejto výmeny. Zároveň zažitie 

tejto novosti a inakosti ďalej skvalitňuje a obohacuje duševnosť dvoch dočasne 

spojených duchov, pridajúc k nej niečo, čo nebolo ešte nikdy predtým vymyslené a 

ponímané.“ 

„Počas duchovného a duševného pohlavného styku vyžaruje z tých, ktorí sú 

súčasťou tohto procesu, zvláštny druh energie. Táto energia je využitá celkovou 

životnou energiou na stvorenie nových prostredí, stavov, podmienok, časov a miest 

pre prebývanie sentientných entít, novo stvorených týmto pohlavným stykom.“ 

„Cez všeobecnú životnú energiu, vyžarujúcu z Absolútneho Zdroja Života — Pána 

Ježiša Krista — a zo všetkých ostatných relatívnych zdrojov — sentientných entít 

— je táto zvláštna energia zdieľaná so všetkými v Stvorení. Takže, každý má úžitok 

z tohto špecifického, súkromného, intímneho a osobného zážitku dvoch duchov a 

duší opačného pohlavia, zapojených do pohlavného styku.“ 

„V tomto ohľade je čas zjaviť, že Životná energia, neustále vyžarujúca zo svojho 

Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista — je čisto sexuálnej povahy. Koniec 

koncov, život je pre zdieľanie, dávanie, prijímanie, opätovanie a výmenu. Nech sa 

toto zdieľanie a výmena deje v akejkoľvek forme, stave, položení alebo procese, v 

konečnom zmysle je vždy sexuálnej povahy.“ 

„Samozrejme, vy ste úplne ignorovali toto chápanie a ponímanie sexuality, ktoré 

nemá nič spoločné s tým, ako ju chápu a praktizujú ľudia. Pravá sexualita 

neobsahuje vôbec nič z ľudského ponímania a chápania sexuality.“ 

„Jednoducho povedané, v duchovnej a duševnej konotácii pravej sexuality je 

sexualita cestou, po ktorej neustále prúdi životná energia za účelom zdieľania, 

opätovania a výmeny. Je to tvorivá energia ducha života, z ktorej sú tvorené 

sentientné entity, aby im bol nadelený jedinečný život na obraz a podobu 

Absolútneho Zdroja Života, s ktorým sa celá táto výmena môže stať realitou. Taký 

akt je najpríjemnejším zážitkom pre Absolútne Tvorivého Ducha. Táto slasť je 

zdrojom zažívania orgazmu — obrovskej, neopísateľnej rozkoše z uskutočňovania 

tohto aktu.“ 
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„Toto je dôvod, prečo je životná energia, neustále vyžarujúca z jej Absolútneho 

Zdroja — Pána Ježiša Krista — čisto sexuálnej povahy.“ 

„Na vonkajšej úrovni života sa sexualita manifestuje ako najpríjemnejšie a 

orgazmické konkrétne vnímanie všetkých duchovných a duševných aktivít, ktoré sú 

vymieňané vo forme telesných a fyzických reakcií, ktoré zjednocujú ten zážitok do 

jedného jedinečného celku. Duchovná a duševná výmena je prenášaná 

prostredníctvom zmyslového a telesného zažívania tejto výmeny, čo produkuje novú 

ideu formy manifestácie. Táto idea je následne použitá na vytvorenie tela — 

vonkajšej formy — pre novonarodenú sentientnú entitu, cez ktoré a ktorým bude tá 

sentientná entita manifestovať svoj život za účelom jej vlastného zdieľania a 

opätovania.“ 

„Takže, pravú sexualitu možno ponímať ako súhrn vyššie opísaných pojmov. 

Všetky ostatné formy a prostriedky pohlavného styku sa v základe odvodzujú z 

tohto ponímania.“ 

„Na úrovni nesentientného života je sexualita obmedzená na výlučný účel 

rozmnožovania druhov a udržiavania toku života na najexternejšej úrovni. 

Obmedzenie tohto procesu je regulované štrukturálnym a inštinktívnym pudom, 

ktorý umožňuje rastlinám a živočíchom mať len sezónne potreby sexuálnych aktov.“ 

„Na úrovni mŕtveho života negatívneho stavu má akt pohlavného styku jediný účel, 

tvorbu a realizáciu ideí ziel a lží, ktoré by umožnili udržovanie tohto mŕtveho života 

pokiaľ možno naveky. Keďže účel je tu zlý a lživý, všetko úchylné sexuálne 

správanie pramení z tejto realizácie. Koniec koncov, cieľom tu musí byť odporovať 

účelu sexuality v pozitívnom stave života.“ 

„Na úrovni ľudského života sú pojem a prax sexuality najpodivnejšie, 

najskreslenejšie, najzvrátenejšie a najnenormálnejšie. Ako všetko ostatné, aj ľudská 

sexualita je skreslenou, poprepájanou, sfalšovanou a úchylnou kombináciou 

sexuality pravého života, nesentientného života a mŕtveho života negatívneho stavu. 

Také ponímanie, chápanie a praktizovanie sexuality neexistuje nikde inde v 

Stvorení. U ľudí má sexualita svoju najúchylnejšiu a najpatologickejšiu formu.“ 

„Kvôli štrukturálnym genetickým zmenám má ľudská sexualita vo väčšine prípadov 

veľmi malú duchovnú a duševnú konotáciu. V tomto ohľade sa viac podobá spôsobu 

sexuality nesentientného života, až na to, že má taký istý trvalý charakter, ako má 

sexualita pravého a mŕtveho života, a nie sezónny. Pohlavné orgány ľudí sú na 

najneprirodzenejšom mieste a ich anatomická štruktúra je najmenej vhodná na 

prenos a výmenu jedinečných ideí života medzi mužom a ženou. Ľudský pohlavný 

styk prebieha v úplnom odlúčení a izolácii každého účastníka toho styku. Nie je 

možné žiadne iné než verbálne a vonkajšie zdieľanie toho, čo v sebe prežíva každý 

partner počas pohlavného aktu.“ 

„Tento spôsob výmeny neposkytuje žiadnu hlbšiu odozvu, ktorá by bola schopná 

preniknúť celým duchom, dušou a telom. Je obmedzený na povrchový fyzický pocit 

dotyku, ktorý vzruší telesné hormóny, umožňujúc vykonanie pohlavného styku.“ 
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„Ľudia sú teda úplne ochudobnení o akékoľvek skutočné zažitie toho, aký je 

pohlavný styk a čo môže dosiahnuť. Táto situácia je nezdolateľne komplikovaná 

ohromne smiešnymi a hlúpymi obmedzeniami, tabu, zákazmi, predpismi a zákonmi, 

ktoré regulujú ľudskú sexualitu. Sexualita sa kvôli tomu stala najcitlivejšou a 

najproblematickejšou záležitosťou ľudského života. Namiesto toho, aby bola ľudská 

sexualita požehnaním, rozkošou a slasťou, ako mala byť, stala sa prekliatím, 

hanbou, trápnosťou, problémom, zdrojom manipulácie a hriešnym aktom, pokiaľ sa 

nepraktizuje podľa predpísaných pravidiel ľudskej spoločnosti, zákona a 

náboženstva.“ 

„Táto situácia ľudského života a jeho sexuality ilustruje, ako by sa sexualita nikdy 

nemala brať, chápať, ponímať a praktizovať.“ 

„Kvôli ďalším informáciám o tajomstve sexuality vo všeobecnosti, a zvlášť ľudskej 

sexuality si pozrite dvadsiatu kapitolu tejto knihy.“ 

„14. Celková manifestácia života, ako prúdi zo svojho ducha, má dva zreteľne 

odlišné trendy, ktoré dávajú životu rozličný význam, zmysel, vnímanie a kvalitu.“ 

„Všetko, zaradené pod pojmy láska, dobrota, náklonnosť, vôľa, intuícia, tvorivosť, 

pocit, teplo a podobné faktory života, je ponímané ako feminínne princípy a obsahy 

života.“ 

„Všetko, zaradené pod pojmy múdrosť, pravda, rozum, logika, racionálnosť, 

premýšľanie a podobné faktory života, je ponímané ako maskulínne princípy a 

obsahy života.“ 

„V Absolútnom Stave Absolútneho Života Absolútneho Ducha sú tieto dva princípy 

v procese neustálej Absolútne Jednoty, Jedinosti a Harmónie. Ako vyžarujú zo 

svojho absolútneho stavu, dodávajú všetkým aspektom a formám manifestácie 

života určitú špecifickú kvalitu, ktorá ovplyvňuje, ako sa má realizovať ich 

interakcia a vzťah.“ 

„Vo vyššom zmysle, feminínny princíp života je jeho esencia, zatiaľ čo maskulínny 

princíp jeho substancia.“ 

„V skutočnosti neustála interakcia a vzťah esencie a substancie vo vnútri Ducha 

Života tvorí samotný život, z čoho život pramení a vyžaruje.“ 

„V procese interakcie feminínnych a maskulínnych princípov za účelom vytvárať a 

udržiavať život vzniká špeciálna energia, ktorá sa stáva prostriedkom, pomocou 

ktorého sa všetky aspekty feminity a maskulinity spájajú dohromady v akomsi 

duchovnom manželstve. Tento prostriedok bol opísaný v predošlom bode pod 

pojmom sexualita.“ 

„Esencia života alebo feminita je neustály stav, ktorý samotnou svojou podstatou 

potrebuje zdieľať a byť zdieľaný. Substancia života alebo maskulinita je v 

neustálom procese, ktorý samotnou svojou prirodzenosťou poskytuje najvhodnejšie 

prostriedky pre také zmysluplné zdieľanie života. Maskulinita je zrakom feminity, 
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cez ktorý je život hodnotený a oceňovaný. Feminita je tvorivou silou maskulinity, 

pomocou ktorej je život umožnený. V ich ucelenej jednote tvoria jedného ducha 

života.“ 

„V tomto ohľade môže byť duch definovaný ako ucelená jednota všetkých 

feminínnych a maskulínnych princípov za účelom vytvárania, vyžarovania, 

udržiavania a zachovávania života vo všetkých jeho formách a prejavoch.“ 

„Proces zjednocovania je ten samotný sexuálny proces. On vytvára stav nesmiernej 

rozkoše, radosti a slasti zo vzájomného zjednocovania.“ 

„Takže všetky sexuálne energie, vytvorené takým spojením a zjednotením, vždy 

smerujú od feminínnych k maskulínnym princípom a od maskulínnych k 

feminínnym princípom. V obojstrannom zažívaní tohto vzájomného spojenia sa rodí 

orgazmus. Orgazmus je intenzívny stav takého spojenia, ktorý vo svojom duchu 

vyvoláva ohromnú túžbu zdieľať tento blažený stav s niekým iným. Všetky životné 

energie sú z tejto túžby zameriavané na uskutočnenie a realizáciu tejto túžby. V 

dôsledku tohto zameriavania je stvorené Stvorenie a dodáva sa obraz a podoba jeho 

Stvoriteľa. Takže každá životná forma v Stvorení v sebe obsahuje v tej či onej miere 

feminínne a maskulínne princípy.“ 

„Bez súčasného obsahovania oboch princípov v každom jednotlivom nositeľovi 

života by sa nemohol zachovať žiadny život. Koniec koncov, život je neoddeliteľná 

jedinosť všetkých feminínnych a maskulínnych princípov. Kvôli tomuto dôležitému 

faktoru ktokoľvek a čokoľvek, čo žije, žije vďaka tejto zjednotenej, neoddeliteľnej 

prítomnosti. Tá prítomnosť tvorí jedincovu sexualitu. Jedinec sa cíti a zažíva ako 

sexuálna bytosť.“ 

„Kvôli ilustrácii dôležitosti tohto faktu niektoré sentientné entity vyzerajú vo 

svojich vonkajších formách ako muži, alebo ženy. V každom mužovi a žene sú 

obsiahnuté tak princípy feminity, ako aj princípy maskulinity, avšak jeden je 

zdôraznený viac než druhý, na základe voľby demonštrovať vonkajšiu túžbu po ich 

splynutí do zjednoteného celku. Takže, zo svojej vlastnej podstaty majú muž aj žena 

k sebe intenzívnu sexuálnu náklonnosť a túžbu po sebe, aby znovu potvrdili účel 

svojho života — maximálnu výmenu všetkých princípov života, zo všetkých 

perspektív, dávajúc zrod novým ideám, ktoré sú následne použité na stvorenie 

nových životných foriem.“ 

„Na úrovni nesentientného života sa princípy maskulinity a feminity prejavujú vo 

forme inštinktov na zachovanie druhu, aby život v tej forme nevyhynul.“ 

„Na úrovni mŕtveho života negatívneho stavu tieto princípy fungujú v opačnom 

zmysle. Ich účelom je zničiť potrebu zjednotenia a integrácie a udržiavať ich 

oddelené, aby sa vo sfére mŕtveho života nemohli ujať žiadne znaky pravého života. 

Aby sa dosiahla táto separácia, došlo ku genetickej reštrukturalizácii feminínnych a 

maskulínnych génov, ktorá bola odovzdaná všetkým aktivátorom a udržiavateľom 

negatívneho stavu, aby sa mohol uskutočniť mŕtvy život.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 310 - 

„V ľudskom živote sú princípy maskulinity a feminity úplne oddelené nielen vo 

vonkajšej forme, tým, ako vyzerá muž a žena, ale aj v celej ľudskej mysli. Toto 

oddelenie sa odráža v spôsobe, akým sú muž a žena ponímaní v ich príslušných 

spoločnostiach. Jeden princíp je vyzdvihovaný nad druhý, akoby bol jeden 

hodnotnejší a potrebnejší než druhý. Okrem toho, ľudské ponímanie prirodzenosti a 

účelu feminity a maskulinity je tak účelovo skreslené a prekrútené, že v ňom 

nezostalo nič zo správneho chápania ich prirodzenosti. A nielen to, ale zmiešaním 

všetkých protikladných aspektov rôznych životných foriem v procese fabrikovania 

ľudí stratila pravá prirodzenosť feminity a maskulinity v ľuďoch akýkoľvek súvis s 

tým, čo pravá maskulinita a feminita je.“ 

„15. Prirodzenosti samotného života je vlastná jeho užitočnosť. Princípom, 

formulovaným mnohokrát predtým, je, že nič neexistuje bez nejakého účelu. Všetko 

súce a existujúce musí byť nielen potvrdené, ale aj odôvodnené. Odôvodnením 

každého bytia a existencie je úžitok, ktorému slúži alebo ktorý koná.“ 

„Teda, aj samotný život musí byť odôvodnený svojou užitočnosťou. Je život 

užitočný? Akému úžitku slúži? V Absolútnom Stave Absolútneho Ducha 

Absolútneho Života — Pána Ježiša Krista — sa táto užitočnosť prejavuje v Jeho 

tvorivom procese. Ak niekto tvorí za účelom zdieľať a opätovať, kvôli princípu, robí 

niečo užitočné pre každého, aby sa tomu potešil a mal z toho úžitok. Keďže tvorivý 

proces je imanentný samotnému životu, užitočnosť života je určená samotnou jeho 

prirodzenosťou. Život, pretože je to život, je užitočný.“ 

„Užitočnosť všetkých ostatných nositeľov života je určená rozsahom, v akom 

využívajú ten život pre ich vlastné tvorivé úsilie, za účelom zdieľať a opätovať kvôli 

samotnému princípu. Čím viac využívajú svoj život v sebe na tento účel, tým sú 

užitočnejší a tým väčšiu mieru odôvodnenia má ich žitie.“ 

„Užitočnosť nesentientného života pramení zo služieb, ktoré poskytuje pri 

udržiavaní správnej rovnováhy a ekológie prostredia a pri zabezpečovaní zdroja 

energie pre telá sentientných entít.“ 

„Užitočnosť mŕtveho života negatívneho stavu možno vidieť v tom fakte, že nemá 

žiadny úžitok. Ilustrácia neužitočného života je užitočná pre zistenie toho, čo je 

skutočný úžitok. Týmto aktom mŕtvy život dočasne odôvodňuje svoje bytie a 

existenciu.“ 

„Užitočnosť ľudského života je určená faktom, že celému Stvoreniu ilustruje, čo si 

nevoliť a ako nežiť. V tejto ilustrácii je jeho odôvodnenie.“ 

„16. V Evanjeliu podľa Jána, v kapitole 11, verš 25, je napísané: ,Ježiš jej povedal: 

„Ja som vzkriesenie a život…“ ‘ “ 

„Toto vyhlásenie dáva do pozornosti úplne iné chápanie toho, čo je to vlastne život. 

Doteraz bol život štrukturálne opísaný ako stav a proces Absolútneho Ducha 

Absolútneho Života — Pána Ježiša Krista — a ako funguje v nositeľoch toho života 

alebo vo všetkých tých, ktorí sú tým životom obdarení.“ 
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„V konotácii vyššie uvedeného prehlásenia existuje ďalší prístup k chápaniu života. 

Tento prístup sa netýka štruktúry, dynamiky, obsahu a zložiek života, podľa ktorých 

je život vo všeobecnosti opisovaný a chápaný, ale duchovnej kvality života. Máte tu 

teda život ako taký, a žitie toho života.“ 

„Otázkou je, ako je život prežívaný. Inými slovami, otázkou je, aká je kvalita 

prežívaného života. Toto je duchovné kritérium z hľadiska jeho etickej a morálnej 

aplikácie. Nestačí mať život, ten život musí byť aj prežívaný nejakým spôsobom a 

štýlom.“ 

„Spôsob a štýl, akým je akýkoľvek život prežívaný, určuje, či je dotyčný skutočne 

nažive a žijúci. Ako vidíte, sú tu použité dve slová — ,nažive‘ a ,žijúci‘. Väčšina 

lingvistov používa tieto slová zameniteľne, ako synonymá. Avšak, v tu použitej 

konotácii slovo ,nažive‘ znamená byť nadelený životom; toto je stav života. Jedinec 

má život. Zatiaľ čo slovo ,žijúci‘ znamená proces života alebo to, ako je ten život 

prežívaný.“ 

„Ako si pamätáte, všetci v negatívnom stave veria, že sú plne nažive a žijúci. Ale z 

hľadiska pravého života je ich život mŕtvym životom. Ich život teda nie je pravý 

život.“ 

„Vnímanie jedinca, že žije a je nažive duchovne neznamená, že je to fakt. Môže sa 

domnievať, cítiť a myslieť si, že je nažive, no v skutočnosti môže byť mŕtvy.“ 

„Ako vidíte, slovo ,mŕtvy‘ nie je v tejto konotácii použité v tom istom zmysle a 

obsahovom význame, ako je to u ľudí na vašej planéte. Byť mŕtvy pre nich znamená 

to isté, ako úplný zánik všetkých funkcií ich tiel a všetkých telesných orgánov. Z 

hľadiska pravého života toto nie je skutočná smrť. V Svätej Biblii sa takáto smrť 

volá prvá smrť. Prvá smrť je šťastie v nešťastí, pretože zbavuje jedinca obmedzení a 

reštrikcií skresleného, prekrúteného, neprirodzeného, nenormálneho, chybného a 

šialeného života ľudského typu. Jedinec je vzkriesený z takéhoto života, respektíve 

smrti, a vstupuje buď do pravého života, alebo do skutočného mŕtveho života (nech 

je voľba akákoľvek). Voľba vstúpiť do pravého života chráni jedinca pred vplyvom 

druhej smrti, ktorá nemá žiadnu moc nad pravým životom, ako je zrejmé zo 

Zjavenia 20:6.“ 

„Z tohto výkladu je zrejmé, že bytie nažive a žitie nie je určené faktorom vlastnenia 

života, ale kvalitou prežívania života a postojom, aký kto má k pravému zdroju 

života.“  

„Kvalita prežívania života je v skutočnosti vždy určovaná typom postoja, ktorý má 

jedinec k pravému zdroju života. Predovšetkým, uznáva dotyčný, že existuje 

Absolútny Zdroj života, z ktorého pochádza jeho život? A ak áno, aký je jeho postoj 

k tomu Zdroju? Aký má vzťah k tomu Zdroju?“ 

„Uznanie bytia a existencie toho Zdroja samotné a ako také nie je postačujúce na 

potvrdenie jedincovho bytia nažive a žitia. Toto je len prvý krok. Dôležitým 

duchovným princípom tu je, ako už bolo uvedené veľakrát predtým, že bytie nažive 
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a žitie môže byť potvrdené len typom postoja, myšlienok, pocitov, správania atď., 

aké kto má voči Zdroju svojho života.“ 

„Keďže Pán Ježiš Kristus tvrdí, že On/Ona je život a že On/Ona má život Sám/Sama 

Osebe a Sám/Sama od Seba, postoj voči Pánovi Ježišovi Kristovi je konkrétne to, čo 

určuje, či je jedinec skutočne živý a žijúci. Žiadny iný faktor nie je schopný 

potvrdiť tento fakt.“  

„Teraz si, prosím, všimnite špecifickosť tohto tvrdenia: Pán Ježiš Kristus je pravý 

život. Prijatie tohto faktu a usporiadanie žitia svojho života v súlade s týmto prijatím 

a v súlade s tým, čo učí Pán Ježiš Kristus, činí jedinca súcim nažive a skutočne 

žijúcim. Špecifickosť tohto tvrdenia je veľmi zrejmá v tom, že za jediný Zdroj tohto 

faktu je stanovený Pán Ježiš Kristus, a nie nejaký iný Boh, Otec, Syn, Duch Svätý, 

Budha, Krišna, Jehova, Alah atď.“ 

„Niet iného Boha okrem Pána Ježiša Krista, ktorý môže potvrdiť a učiniť jedinca 

živým a žijúcim.“ 

„Z tohto tvrdenia je zrejmé, že uctievateľ akéhokoľvek iného Boha než Pána Ježiša 

Krista, nech je použité akékoľvek meno, nemôže byť skutočne živý a žijúci. Toto 

bude veľmi zdrvujúce a nepríjemné tvrdenie pre všetkých tých, ktorí uctievajú 

niekoho iného, a nie Pána Ježiša Krista.“ 

„Keďže Pán Ježiš Kristus je nielen Život, ale aj Vzkriesenie, On/Ona je schopný/á 

priviesť k pravému bytiu nažive a žitiu všetkých tých, ktorí uctievajú iných Bohov, 

pod akýmikoľvek inými menami, ktorí po zistení tohto nepopierateľného faktu 

prejavia túžbu vzdať sa svojej sfalšovanej a skreslenej viery a prijať Pána Ježiša 

Krista ako Jediného Boha Nedielneho, Najvyššieho, Ktorý/Ktorá je jediným pravým 

Zdrojom všetkého pravého života.“ 

„Toto tvrdenie platí aj pre väčšinu kresťanov, pretože oni neprijímajú pravého Pána 

Ježiša Krista, ale len Syna Božieho pod menom Ježiš, alebo Kristus, alebo Ježiš ako 

Kristus, alebo Ježiš Kristus ako druhá osoba v jednom Božstve. Také ponímanie 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je duchovná ohavnosť, ktorá činí všetkých v to 

veriacich duchovne totálne mŕtvymi. Popretie a odmietnutie tohto faktu dáva vznik 

pseudo-životu alebo mŕtvemu životu negatívneho stavu — celej Zóne Vymiestnenia 

a všetkým Peklám.“ 

„Stále a nepretržité popieranie a odmietanie tohto faktu dokonca aj po Druhom 

Príchode Pána Ježiša Krista, kedy sa Sám/Sama osobne ukáže všetkým v mŕtvom 

živote a na vašej planéte (ako je to opísané vo štvrtej kapitole tejto knihy), znamená 

druhú smrť, z ktorej nie je možné žiadne vzkriesenie. V tomto prípade budú 

akékoľvek životné energie, prítomné v takých jednotlivcoch, z tých jedincov vyňaté 

a oni sa zmenia v ničotu.“ 

„V bode ukončenia tohto časového cyklu sa bez Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je 

jediný život a jediné vzkriesenie, skutočne stanú ničím v definitívnom význame 

tohto slova, a nielen duchovne.“ 
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„Je teda duchovne nemorálne a neetické odmietať alebo popierať Pravú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Každý, kto to robí, žije nemorálny a neetický život. 

Takým postojom jedinec anuluje svoje bytie a existenciu alebo svoje bytie nažive a 

žitie. Ako vidíte, bytie nažive sa týka bytia, a žitie existencie.“ 

„Na úrovni nesentientného života, ktorý je úplne závislý od bytia a existencie 

sentientných myslí, kvalita a forma života závisí od stupňa skutočného bytia nažive 

a žitia tých myslí. Takže, uznanie a prijatie Pána Ježiša Krista za jediný Zdroj 

pravého života, so všetkými dôsledkami takého aktu, vytvára nesentientné životné 

formy tej najpríjemnejšej, najkrajšej, najmierumilovnejšej, najrozkošnejšej a 

najužitočnejšej povahy. Na druhej strane, popretie a odmietnutie Pána Ježiša Krista 

ako jediný Zdroj pravého života produkuje nesentientné životné formy najhoršej, 

najdesivejšej, najzhubnejšej, najohavnejšej, najagresívnejšej, najnásilnejšej, 

najodpudzujúcejšej a najjedovatejšej povahy.“ 

„Ako vidíte, bez Pána Ježiša Krista je len ničenie a úpadok života a žitia. Toto sa 

deje v mŕtvom živote negatívneho stavu.“ 

„Na úrovni ľudského života máte opäť nenormálne a patologické spojenie všetkého 

vyššie uvedeného, len prekrúteným, skresleným a sfalšovaným spôsobom. Máte tam 

nepočetnú menšinu, ktorá prijíma Pána Ježiša Krista spôsobom, ktorý je správny a 

náležitý. Títo ľudia, pretože žijú ľudský život tohto charakteru, sú mŕtvi prvým 

spôsobom. V skutočnosti sú veľmi živí a žijúci vnútorne. Ľudský život na vašej 

planéte je považovaný za prvú smrť. Na druhej strane, ako bolo uvedené na začiatku 

tejto kapitoly, ľudia nie sú ani mŕtvi, ani živí. Toto je dôvod, prečo sa ich stav 

nazýva prvá smrť. Pán Ježiš Kristus ich z prvej smrti vzkriesi (nikto iný to nemôže 

urobiť) buď do pravého života, alebo do druhej smrti. Ľudia, ktorí prijali Pravú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a žili v súlade s týmto prijatím, budú vzkriesení do 

pravého života.“ 

„Potom máte na vašej planéte tých, ktorí buď veria v nejakých iných bohov, alebo 

uctievajú nepravého Ježiša, alebo Krista, alebo Pána, alebo Ježiša Krista, alebo 

Pána Ježiša Krista ako druhú osobu Božstva. Títo ľudia sú fakticky tí, ktorí nie sú 

ani mŕtvi, ani živí a žijúci. Toto je obrovská väčšina ľudí na vašej planéte.“ 

„Potom máte tretiu kategóriu ľudí, ktorí sú z mŕtveho života Pekiel. Sú skutočne 

mŕtvi a neobsahujú v sebe nič z pravého života a žitia. Opäť, ich počet je obrovský a 

neustále rastie.“ 

„Prítomnosť všetkých troch manifestácií života (ako bolo práve uvedené) určuje 

prirodzenosť vášho nesentientného života. Pomer počtu ľudí v každej kategórii 

určuje počet pozitívnych, respektíve negatívnych nesentientných životných foriem 

na vašej planéte.“ 

„Na vašej planéte máte teda zastúpenia pozitívnych nesentientných životných 

foriem a zastúpenia negatívnych životných foriem. Negatívne zastúpenia značne 

prevládajú. Musíte však pochopiť, že na vašej planéte, pretože je na nej všetko v 

skreslenom, prekrútenom a sfalšovanom stave, sú dokonca aj pozitívne nesentientné 
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životné formy kontaminované tým stavom a nepodobajú sa ničomu, čo sa vyskytuje 

v pozitívnom stave pravého života.“ 

„Tak ako sú ľudia, ktorí sú agentmi pozitívneho stavu (tí, ktorí vyznávajú a 

prijímajú pravú prirodzenosť pozitívneho stavu pravého života) a ktorí prebývajú v 

telách vytvorených z prvkov mŕtveho života, ovplyvnení povahou tej štruktúry; 

rovnako sú ovplyvnené týmto negatívnym usporiadaním aj takzvané pozitívne 

nesentientné životné formy.“ 

„Definíciu čohokoľvek pozitívneho na vašej planéte možno chápať len vo vzťahu k 

zjavne negatívnemu zvyšku. Kvôli úplnej odlúčenosti a izolácii od ostatného 

Stvorenia a jeho multivesmíru nemajú ľudia ako zistiť a pochopiť, čo je čisto 

pozitívne alebo ako vyzerá. Preto sa ich pozitívnosť vo väčšine prípadov veľmi málo 

podobá skutočnej pozitívnosti.“ 

„Avšak, pretože sú ľudia ochudobnení o také pravé poznanie, Pán Ježiš Kristus 

prijíma ich pozitívnosť ako takú a po vzkriesení sú ľudia tejto povahy zbavení ich 

,pozitívnosti‘, očistení od všetkého negatívneho, čo sa na nich nalepilo vďaka bytiu 

na planéte Nula, a sú nadelení pravým pozitívnym stavom. Vzhľadom k tomu je 

zrejmé, ako je kvôli bytiu nažive a žitiu podstatné, rozhodujúce a zásadne dôležité 

získať správne poznanie a chápanie Pána Ježiša Krista.“ 

„17. Absolútny Život Pána Ježiša Krista preniká celým bytím a existenciou, 

dávajúc, podporujúc, udržujúc a regulujúc život vo všetkých jeho formách, 

podmienkach, stavoch, procesoch a manifestáciách. Toto platí aj ohľadne mŕtveho 

života negatívneho stavu a ľudského života. Ako si pamätáte, jedným z 

najtajomnejších činov Najvyššieho bol Jeho/Jej vstup do negatívneho stavu 

všetkých Pekiel cez vašu planétu. Na vašej planéte získal Ježiš Kristus typ ľudského 

tela, ktoré Mu/Jej umožnilo interagovať s negatívnym stavom a dostať negatívny 

stav pod Jeho/Jej kontrolu.“ 

„Kvôli zopakovaniu: To telo bolo špeciálnym procesom zlúčené s Najvyšším a 

Najvyšší sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista. Ako Pán Ježiš Kristus, preniká 

prostredníctvom pôvodných prvkov Zóny Vymiestnenia všetkými a všetkým aj na 

vašej planéte a vo všetkých Peklách, ako aj v celej Zóne Vymiestnenia.“ 

„Takže, ako bolo zjavené v druhej kapitole tejto knihy, samotná pravá Prirodzenosť 

Pána Boha, Najvyššieho, podstúpila hlboké zmeny. On/Ona vytvoril/a revolučne 

Novú Prirodzenosť, učiniac Ho/Ju nikým iným než Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Táto situácia si vyžaduje zásadnú zmenu celého bytia a existencie, za účelom 

prispôsobenia každého tejto zmene. Odteraz bude bytie nažive a žitie každého 

určené tým, aký bude mať postoj a vzťah k tejto Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Aby jedinec bol nažive a žijúci, musí uznať a prijať nasledovné fakty:“ 
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„a. Najvyšší, Boh, učinil Svoje Božské Ľudským ako Ježiš Kristus 

na vašej planéte, spôsobom opísaným v druhej kapitole. Ježiš 

Kristus bol teda skutočný Boh.“  

„b. Ježiš Kristus urobil Svoje Ľudské Božským a po odchode z 

vašej planéty vzal Svoje ľudské telo so Sebou. V dočasnom stave, 

medzi ukrižovaním a zmŕtvychvstaním, vstúpil do všetkých Pekiel a 

uskutočnil tam jedno z najdôležitejších poslaní, dostanúc celý 

negatívny stav pod Svoju kontrolu.“ 

„c. V procese času a nie-času a v priestore a nie-priestore bol Ježiš 

Kristus opäť zjednotený s Najvyšším, Pánom Bohom, a zlúčil Svoje 

ľudské telo s celkom Absolútnej Prirodzenosti Boha. Najvyšší, Pán 

Boh, sa teda stal naveky Pánom Ježišom Kristom.“ 

„d. Týmto rozhodujúcim aktom bol zavŕšený Prvý Príchod Ježiša 

Krista a začal sa Druhý Príchod Pána Ježiša Krista.“ 

„Od uznania a prijatia týchto štyroch základných princípov bude závisieť každého 

bytie nažive a žitie. Každý, kto ich plne prijme, bude živý a žijúci. Každý, kto ich 

odmietne alebo poprie, stane sa mŕtvym a nežijúcim. Kvôli zopakovaniu, je 

nemorálne a neetické odmietať alebo popierať tieto fakty.“ 

„V súlade s týmito faktormi dôjde k zmene života vo všetkých jeho aspektoch a na 

všetkých jeho úrovniach, vrátane nesentientného života, mŕtveho života negatívneho 

stavu a ľudského života. Čím väčšie prijatie, tým pozitívnejšia zmena; čím menšie 

prijatie, tým negatívnejšia zmena.“ 

„18. Tieto štyri faktory pri určovaní faktu bytia nažive a žitia hrajú 

najrozhodujúcejšiu rolu aj pri určovaní rôznych štýlov života a žitia.“ 

„Spôsob životného štýlu dovoľuje životu a žitiu, aby boli tým, čím skutočne sú. 

Etické a morálne aspekty života a žitia sa z duchovného hľadiska prejavujú v 

životnom štýle, ktorý kto praktizuje.“ 

„Keďže jedinec žije a je nažive podľa toho, aký má postoj k Pánovi Ježišovi 

Kristovi, nech je ten postoj akýkoľvek, ovplyvňuje jeho/jej záľuby, lásky, 

náklonnosť, tendencie, správanie, názory, mienky, idey, pojmy a všetko, čo má, na 

čom lipne a čo vyhľadáva.“ 

„Tu si treba uvedomiť zaujímavý bod, že Absolútne Bytie a Existencia Pána Ježiša 

Krista umožňuje bytie a existenciu každého života, vrátane mŕtveho života 

negatívneho stavu a ľudského života. Koniec koncov, bez Pána Ježiša Krista nie je 

žiadny život mysliteľný. Preto je život vo všeobecnosti možný len vďaka 

Absolútnemu Životu Pána Ježiša Krista. Dokonca popretie a odmietnutie Pána 

Ježiša Krista umožňuje mŕtvy život negatívneho stavu. Popieranie a odmietanie je 

aktívny stav. Popieranie a odmietanie je umožnené práve bytím a existenciou Pána 

Ježiša Krista. Bez Jeho/Jej Bytia a Existencie by nebolo a neexistovalo nič, čo by sa 
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dalo popierať a odmietať. Neexistovalo by teda ani žiadne popieranie a odmietanie. 

Podľa tohto vidíte, ako je všetko závislé od bytia a existencie Pána Ježiša Krista.“ 

„Avšak, kvalita jedincovho životného štýlu závisí výlučne od osobného, 

súkromného a intímneho postoja, ktorý má k Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, ako je to vyjadrené v štyroch faktoroch, opísaných v bode 17.“ 

„V pozitívnom stave života všetci plne prijímajú Novú Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista s nadšením a veľkou radosťou. Poskytuje im príležitosť získať a zdieľať 

niečo úplne iné, čo predtým nebolo a neexistovalo. Pretože plne prijímajú Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ich životný štýl tú prirodzenosť plne odzrkadľuje. 

Je založený na princípoch lásky a múdrosti, dobra a pravdy, dávania a prijímania, 

zdieľania a opätovania a správania, konania, myslenia, cítenia, chcenia, zamýšľania 

atď., kvôli všetkým duchovným princípom samotným.“ 

„Je to život radosti, rozkoše, pôžitku, spokojnosti, ukojenia, tvorivosti, produktivity, 

šťastia a veľkej užitočnosti v záujme všetkých, a hlavne v záujme Pána Ježiša 

Krista. Je to život bez problémov a bez akýchkoľvek nepriaznivých zážitkov. Do 

takého života nemôže preniknúť nič z negatívneho stavu, rovnako ako nič z 

negatívneho stavu nemôže byť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Každý, kto odzrkadľuje 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, odzrkadľuje aj všetko, čo je v tej Prirodzenosti 

obsiahnuté.“ 

„V negatívnom stave mŕtveho života, založenom na princípoch odmietania a 

popierania Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, ako aj Jeho/Jej predošlej 

Prirodzenosti, je životný štýl presným opakom životného štýlu pozitívneho stavu. 

Ak popierate alebo odmietate pravú Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, 

popierate a odmietate aj všetko, čo je obsiahnuté v tej Prirodzenosti. Váš životný 

štýl bude teda čosi, čo v tej Prirodzenosti obsiahnuté nie je.“ 

„Namiesto lásky budete mať nenávisť a samoľúbosť; namiesto múdrosti budete mať 

hlúposť; namiesto pravdy budete mať lži; namiesto radosti, rozkoše a pôžitku budete 

mať biedu, žiadostivosť a šialenstvo, vyhľadávajúc najnižšie zmyselné ,rozkoše‘; 

namiesto robenia vecí kvôli princípom budete robiť veci kvôli svojmu vlastnému 

profitu, bez akéhokoľvek ohľadu na kohokoľvek či čokoľvek iné, atď.“ 

„Toto je definícia mŕtveho života. Je to život skutočnej nemorálnosti, neetického 

správania a duchovnej ohavnosti. Preto je mŕtvy a nikto tam nie je živý a žijúci.“ 

„Životný štýl ľudského života odráža skreslenia, prekrútenia a falzifikácie aj 

pravého, aj mŕtveho života. V istom zmysle je ľudský život do určitej miery ešte 

horší než mŕtvy život, pretože vďaka násilnému spojeniu protikladných prvkov, 

umelo držaných pokope špeciálnym genetickým a duchovným kódom, ľudský život 

nemá žiadnu stabilitu, žiadnu trvalosť ani žiadnu istotu. Nikto nevie nič s istotou o 

ničom. Súc v takom neprirodzenom, rozporuplnom a nemožnom stave, ľudský život 

produkuje početné protirečivé, nezmieriteľné pohľady, názory, filozofie, 

náboženstvá, postoje, životné štýly atď., všetky tvrdiace, že sú jediné správne a 

zbožné.“ 
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„Táto situácia vytvára všeobecný ľudský životný štýl, charakterizovaný napätím, 

tlakmi, biedou, vojnami, zločinmi, agresiou, terorizmom a čímkoľvek ďalším, čo 

máte v takej hojnosti na vašej planéte. Ako vidíte, ľudský život neobsahuje v sebe 

nič vskutku pozitívne a dobré, pochádzajúce z pravej Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista.“ 

„A teraz, nedávno sa na vašej planéte, ako aj v celej Zóne Vymiestnenia objavil 

nový, duchovne ohromne nebezpečný smer, ktorý nastolí odlišný životný štýl. Čelíte 

ohromnému počtu učení, seminárov, kultov, skupín a smerov, hlásajúcich, že liekom 

na všetky choroby a problémy ľudského života je nevenovať žiadnu pozornosť 

ničomu negatívnemu, ale namiesto toho jednoducho milovať. Milujte všetko také, 

aké to je a všetky problémy sa pominú. Všimnite si, prosím, že v takej láske nie je 

žiadna múdrosť. Je to slepá láska, vedúca slepca, obaja končiac v priekope 

vykopanej negatívnym stavom, kde sa zabijú alebo vážne zrania.“ 

„Všetky tieto učenia, hnutia a smery sú pekelného pôvodu, odvádzajúc ľudí od 

uvedomenia si existencie mŕtveho života negatívneho stavu, bez toho, aby sa najprv 

zbavili negatívneho stavu. Toto je najprefíkanejší spôsob, ako zachovať negatívny 

stav v ľudskom živote v jeho najplnšej miere, čo bude viesť ku konečnému úplnému 

dočasnému víťazstvu negatívneho stavu na vašej planéte.“ 

„Týmto sa vám radí a poskytuje poznatok, že všetci vodcovia takých hnutí, učení, 

vyznaní, smerov, kultov, seminárov atď., sú vo väčšine prípadov démonickí 

duchovia inkarnovaní na vašu planétu za účelom vyvolať víťazstvo negatívneho 

stavu pod maskou lásky a v Božom mene. Pokiaľ tieto hnutia plne nepotvrdia štyri 

duchovné faktory definované v bode 17, a poprú a odmietnu akékoľvek iné 

ponímanie reality pravého života, môžete si byť istí, že prichádzajú z Pekiel a z ich 

mŕtveho života.“ 

„V týchto rozličných hnutiach ,nového veku‘ sa priamo i podprahovo hlása, že by 

ste sa mali milovať takí, akí ste. To znamená, nevenujte pozornosť svojim 

problémom, pretože ak sa milujete, problémy zmiznú. V skutočnosti sa tu ale 

naznačuje nasledovné — nezbavujte sa svojich problémov, ale milujte ich, a 

uzdravíte sa.“ 

„Dobre, ak máte napríklad rakovinu, prosím vás, milujte svoju rakovinu a ona 

pominie. Milovaním vašej rakoviny jej negatívny stav dodáva viac života, 

podporujúc jej šírenie, až kým vás nezabije aj so všetkou vašou láskou. Vaše 

milovanie sa spôsobom, akým vás to učia takzvaní ľudia nového veku, nemá žiadnu 

múdrosť. Skutočná múdrosť tej lásky vám hovorí, že najprv sa potrebujete zbaviť 

svojich problémov — negatívneho stavu — rakoviny — než sa môžete skutočne 

začať milovať. Zbavením sa svojich problémov nastoľujete a opätovne potvrdzujete 

lásku k sebe. Niekedy sú na to potrebné drastické opatrenia. Väčšina typov rakoviny 

musí byť chirurgicky odstránená.“ 

„Ako môžete úspešne a efektívne odstrániť niečo negatívne — vašu rakovinu — ak 

nepoznáte a nie ste si vedomí, ba ani nechcete vedieť či pripustiť si podstatu svojho 
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problému — rakovinu? Predtým, ako chirurg odstráni rakovinu, musí najprv 

rakovinu diagnostikovať — uznať, že negatívny stav existuje. Potom je potrebné 

určiť povahu tej rakoviny. Následne sa určí, do akej miery sa tá rakovina — 

negatívny stav — vo vašom tele rozšírila a nakoľko je operovateľná. Len čo sú 

všetky tieto faktory určené, definujú a vykonajú sa kroky pre zotavenie sa a 

vyliečenie. Toto je prirodzený chod akéhokoľvek procesu. No teraz existujúce 

hnutia sa pokojne vyhýbajú diskusii o negatívnom stave alebo opisu negatívneho 

stavu, považujúc samotnú takú snahu za negatívnu. Namiesto toho hovoria o láske a 

o pozitívnych pocitoch. V skutočnosti vám hovoria — milujte negatívny stav a 

majte z neho dobrý pocit a budete prijatí v mŕtvom živote negatívneho stavu. 

Sľubujú vám nebo v Peklách, samozrejme, pokojne vynechajúc slovo ,peklá‘.“ 

„Je nutné uvedomiť si a prijať fakt, že v tomto okamihu na vašej planéte a v celej 

Zóne Vymiestnenia neexistuje okrem Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, 

opísaného v tejto knihe a v predošlých knihách Nového Zjavenia, žiadne učenie 

alebo hnutie, ktoré by pochádzalo z pravého života pozitívneho stavu a z Pravého 

Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia, ak nie väčšina, bude mať s prijatím tohto tvrdenia 

ohromné ťažkosti. Ale, samozrejme, v konečnom zmysle určíte, kto je kto alebo čo 

je čo, podľa plodov ich práce, ak nie počas vášho života na planéte Nula, tak 

rozhodne po odchode z vášho fyzického tela a príchode do duchovného sveta. Inými 

slovami, ich životný štýl a to, čo vytvorili, bude sudcom ohľadne pravdy v tejto 

veci.“ 

„Životný štýl nesentientného života závisí výlučne od jeho štrukturálneho 

genetického kódu a inštinktov, pochádzajúcich zo sentientného života, či už z 

pravého života, ľudského života, alebo mŕtveho života. Nie je to nič viac než odraz 

ich príslušných životných štýlov.“ 

„19. Ako si pamätáte z predchádzajúcej rozpravy, život vo všeobecnosti má dva 

spôsoby bytia a existencie. Jeden je diskrétny a druhý kontinuálny. V pravom 

zmysle tohto slova život nemôže byť a existovať bez svojich nositeľov, ktorí svojím 

vedomým uvedomením si sebauvedomenia ,ja som‘ potvrdzujú alebo činia život 

možným.“ 

„Nositelia života sa združujú v diskrétnej modalite svojho bytia a existencie. 

V rámci tejto modality žijú svoj život v kontinuálnej modalite, čiže od najmenšieho 

stupňa poznania a manifestácie života v diskrétnej modalite po jeho maximálny 

stupeň.“ 

„Pretože všetci nositelia života sú relatívni k ich Absolútnemu Zdroju, čiže k Pánovi 

Ježišovi Kristovi, majú sklon vyčerpať stimulačné faktory života v rámci modality, 

v ktorej žijú v každom danom čase alebo stave. Len Pán Ježiš Kristus, súc 

Absolútny Pôvodca, Nositeľ, Vyžarovateľ a Darca Života, nemôže nikdy také 

stimulácie vyčerpať, pretože ich nepretržite tvorí zo Svojho Absolútneho Zdroja 

všetkých nekonečných druhov ideí, ktoré neustále generuje na ten účel.“ 
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„Život, aby bol stále produktívny, tvorivý, konštruktívny a užitočný, ako to vyžaduje 

Zákon Úžitku, musí byť stimulovaný novými možnosťami.“ 

„U relatívnych nositeľov života — sentientných entít — je táto potreba vyjadrená v 

ich nutkaní a túžbe ísť ďalej — len čo naplnia svoj účel v stave, položení, čase a 

mieste, kde sa nachádzajú v každom danom momente svojho života.“ 

„To postupovanie ďalej, niekde inde a k niečomu inému, vyjadruje Zákon 

Duchovného Pokroku, opísaný v desiatej kapitole tejto knihy.“ 

„Životný štýl a kvalita aktivít, v ktorých bol akýkoľvek nositeľ života zaangažovaný 

počas svojho pobytu v akejkoľvek diskrétnej modalite života a v jej kontinuálnej 

modalite, určuje, ktorým smerom dôjde k tomu postupovaniu.“ 

„Jeden z duchovných zákonov života, ktorý zatiaľ nebol uvedený, si vyžaduje 

dôkladné zhodnotenie kvality a obsahu jedincovho života v každej a počas každej 

modality života. Toto je Zákon odmeny. Tento zákon hovorí:“ 

„Každý sentientný nositeľ života, na základe súhlasu zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby niesť a manifestovať ten život, si po zavŕšení 

každého turnusu svojej slobodne prevzatej povinnosti a záväzku voči 

životu zaslúži byť odmenený za svoje snahy a príspevky, učinené v 

rámci a počas každej modality svojho špecifického bytia a existencie.“ 

„Odmenou vo všeobecnosti je nová nadstavba/rozšírenie života z Pána Ježiša Krista, 

v nejakej inej diskrétnej modalite bytia a existencie a jej vnútornej kontinuálnej 

modalite, nezažitej nikdy predtým; dovtedy a na takú dobu, kým nositeľ svojho 

života v tej modalite nenaplní svoj účel a neposlúži svojmu úžitku.“ 

„Avšak, existujú špecifické aspekty tejto odmeny. Pán Ježiš Kristus nielenže 

poskytne jedincovi nadstavbu jeho života niekde inde, ale dá mu aj novú kvalitu a 

obsah toho života, nezažitú nikdy predtým.“ 

„Kvalita a obsah nového života, ktorý má získať alebo viesť nositeľ toho života, sú 

určené kvalitou príspevkov, ktoré dotyčný vykonal v prospech všetkých kvôli 

princípu, v rámci a počas pozície, ktorú zaujímal predtým v tých dvoch modalitách 

života.“ 

„V pozitívnom stave života sú kvalita a obsah nového života, ktorý sa má viesť, 

vždy lepšie a vyššie, než čokoľvek zažité predtým. Vždy dôjde k zlepšeniu všetkých 

podmienok nositeľa toho života. Tento princíp však neznamená, že podmienky v 

predchádzajúcich modalitách boli horšie alebo zlé. V pozitívnom stave pravého 

života zlé alebo horšie podmienky neexistujú. Všetky podmienky sú tam dobré a 

skvelé. Ale v progresívnej modalite pravého života sa tieto podmienky neustále 

zlepšujú a stávajú skvelejšími. V tomto stave nie je nikdy možný žiadny úpadok.“ 

„K jedinému možnému úpadku dochádza v tomto spôsobe života vtedy, keď je 

niekto požiadaný Pánom Ježišom Kristom, aby sa inkarnoval na vašu planétu, alebo 

išiel do niektorej oblasti Zóny Vymiestnenia či do ktorýchkoľvek Pekiel, s nejakým 

špecifickým poslaním od Pána Ježiša Krista. Toto je dobrovoľný úpadok, kvôli 
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poslúženiu väčšou mierou úžitku a účelu, pomáhajúc Pánovi Ježišovi Kristovi v 

uskutočňovaní Jeho/Jej Veľkého Plánu vo veci negatívneho stavu.“ 

„Fakt inkarnácie na vašu planétu alebo vstup do Pekiel je šokujúcim úpadkom. 

Nedeje sa však ako negatívna odmena alebo odplata, ale ako dobrovoľná úloha. 

Počas trvania tejto úlohy je tu vždy riziko úpadku, na základe faktu buď zablúdenia 

v zložitosti a temnote negatívneho stavu, alebo stania sa jeho otrokom. Tieto riziká 

sú známe a brané do úvahy pred prijatím onej úlohy a pred prisľúbením, že 

nakoniec dôjde k vyslobodeniu z toho stavu a k návratu k progresívnej modalite 

pozitívneho stavu pravého života, a tam sa bude pokračovať na úrovni, ktorá bola 

týmto poslaním prerušená. V samotnom pozitívnom stave života však žiadne 

spiatočnícke smerovanie neexistuje, dokonca nie je ani mysliteľné.“ 

„Rovnaká je situácia v mŕtvom živote negatívneho stavu, až na to, že v úplne 

opačnom zmysle. Odmena sa stáva trestom, pretože mŕtvy život jedinca v rámci a 

počas akejkoľvek modality bytia a existencie mŕtveho života je vždy zlý a 

negatívny. Taký pseudo-život odmeňuje svojho nositeľa jediným, čo má — väčšou 

mierou zloby a negativity. Takže, namiesto pokroku je tam každý riadený Zákonom 

úpadku.“ 

„Musíte pochopiť, že systémy odmeny alebo trestu sú zakorenené v štruktúre a 

prirodzenosti samotného života. Účelom je stimulácia nových ideí života v 

pozitívnom zmysle, alebo odrádzanie od pokračovania v mŕtvom živote v 

negatívnom stave.“ 

„V negatívnom zmysle, ak ste neustále trestaní za svoje ,úspechy‘ v službách 

negatívneho stavu, podnecuje vás to k tomu, aby ste sa zamysleli nad svojou 

nepríjemnou situáciou a nakoniec prišli k záveru, že nežijete pravý život. Taký 

záver môže vo vás prebudiť túžbu zmeniť svoj status. Poskytuje vám to príležitosť 

požiadať Pána Ježiša Krista, ktorý sa vám zjaví osobne a súkromne, aby vás 

vzkriesil z vášho mŕtveho života.“ 

„Keďže prirodzenosť negatívneho stavu je postavená na opakoch prirodzenosti 

pozitívneho stavu, každá odmena, ktorú tam ktokoľvek dostane, sa mení na trest. 

Toto je logický výsledok takého prevrátenia hodnôt. S ľudským životom je situácia 

iná. Ako bolo uvedené predtým, na vašej planéte existujú v súčasnosti tri kategórie 

ľudí. Prvou kategóriou sú agenti pozitívneho stavu. Ich počet je relatívne veľmi 

malý a klesá takmer každým dňom. Keďže sú agentmi pozitívneho stavu, podliehajú 

zákonom, ktoré riadia život pozitívneho stavu.“ 

„Druhou kategóriou sú agenti negatívneho stavu. Počet týchto rapídne rastie takmer 

každým dňom. Keďže sú agentmi negatívneho stavu, podliehajú zákonom, ktoré 

riadia mŕtvy život negatívneho stavu; pokiaľ, samozrejme, sa počas svojho života na 

vašej planéte nerozhodnú konvertovať do pozitívneho stavu. V tom prípade budú po 

ich odchode z vašej planéty uvedení do špeciálneho stavu v Novej Škole, kde 

podstúpia veľmi zložitý proces duchovnej, duševnej a fyzickej reštrukturalizácie, 
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prestavby a transformácie, prijmúc novú totožnosť a súc umiestnení v pozitívnom 

stave pravého života, kde sa stanú objektmi zákona duchovného pokroku.“ 

„Treťou kategóriou sú otroci negatívneho stavu alebo samotní ľudia. Týchto je 

najviac. Počas ich služobnej cesty na vašej planéte je im dovolené ich životným 

štýlom a pevne stanovenými totožnosťami určiť, ktorou cestou chcú ísť a ktorými 

zákonmi sa chcú riadiť. Keďže také konečné rozhodnutie nemožno urobiť z pozície 

ľudského života na tejto planéte, robí sa po ich odchode z nej.“ 

„Ľudský život, pretože je úplne neznalý a pretože je nemožným spojením 

všemožných protikladov, nedovoľuje ľuďom vidieť ani chápať skutočnú pravdu 

alebo čo je vlastne skutočný život. Ľudia preto nemôžu byť súdení podľa a zo stavu 

ich neznalosti. Namiesto toho sú po ich fyzickej smrti uvedení do rozličných 

podmienok v intermediárnom svete, ktoré aktivujú ich priority a totožnosti, 

umožňujúce im vykonať voľbu založenú na pravdivých informáciách a poznaní, a 

nie na nevedomosti, dohadoch, skresleniach a neistote ľudského života. S ľuďmi je 

ten problém, že nepoznajú pravdu. Členovia mŕtveho života poznajú pravdu, ale 

popierajú a odmietajú ju. Členovia pravého života poznajú pravdu a prijímajú a 

začleňujú ju do svojich životov. Len ľudia nemajú žiadne poznanie pravej reality 

žiadneho života. Preto musia byť najprv dekontaminovaní od tohto stavu a musia im 

byť ukázané alternatívy.“ 

„Odmena ľudského života je založená na fakte, nakoľko sa ľudia, s tým, čo mali, 

pokúšali robiť, čo bolo v ich silách, kvôli princípu, bez úmyselného ubližovania, 

podvádzania, okrádania alebo nenávisti voči komukoľvek, atď. V ich prípade je 

jediným rozhodujúcim faktorom, v ich prospech či neprospech, úmysel, s akým 

robia čokoľvek, čo robia. Výsledok ich aktivít nie je dobrý alebo spoľahlivý 

ukazovateľ ničoho, lebo ľudia robia veci na základe skresleného a prekrúteného 

chápania života a jeho princípov. Táto situácia umožňuje, aby mnohé ľudské 

aktivity vyzerali dobre a pozitívne, zatiaľ čo sú robené so zlým úmyslom. Zároveň, 

mnohé ľudské činnosti môžu vyzerať zle a negatívne, hoci boli myslené dobre. Preto 

je kvalita ľudského života a jeho odmena alebo odplata určená výlučne úmyslom, s 

akým ľudia pristupujú k svojim aktivitám.“ 

„Úmysel ľudí je vzatý do úvahy po tom, ako majú ľudský život na ich planéte za 

sebou. Je použitý ako základňa, na ktorej sa robia všetky rozhodnutia a voľby 

ohľadne ich budúcich osudov.“ 

„Kvôli tejto situácii sa ľuďom odporúča, aby veľmi starostlivo zvažovali všetky 

svoje úmysly, s ktorými robia čokoľvek, čo robia. Toto by sa malo robiť na 

neustálej báze.“ 

„Odmeňovací systém nesentientného života spočíva, v pozitívnom zmysle, 

v poskytnutí mu jeho bezpečia a istoty; v negatívnom zmysle, v poskytnutí mu 

rizika, neistoty a deštrukcie; a v zmysle ľudského života, v prežití najsilnejšieho. 

Ako si pamätáte, nesentientné životné formy sú len súvzťažnosťami situácie 

sentientnej mysle.“ 
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„20. Systém odmeňovania, vlastný stavu a procesu akéhokoľvek života, funguje aj 

ako spätná väzba, spomenutá už predtým. Tá informuje nositeľa života o tom, ako si 

počína a aký dopad majú jeho/jej životné aktivity na všetkých účastníkov v 

diskrétnej i počas kontinuálnej modality ich života v každom okamihu ich bytia a 

existencie. Táto spätná väzba je nutným sprievodným javom života, pretože 

poskytuje nositeľom života motiváciu k pokračovaniu v ich životných aktivitách. 

Dáva ich životu zmysel a účel a oni sú vedení k tomu, aby sa stále zlepšovali. Bez 

tohto typu spätnej väzby by bol život pre kohokoľvek z jeho nositeľov nezmyselný, 

nedávajúc žiadnu motiváciu k jeho pokračovaniu.“ 

„V pravom živote pozitívneho stavu je táto spätná väzba poskytovaná na 

nepretržitej báze. Každý vždy vie, ako si počína a aký dopad majú jeho/jej 

príspevky k životu na všetkých ostatných. Nič nie je pred nikým skryté a každý má 

okamžité potešenie a radosť z pohľadu na výsledky svojej činnosti a na to, aké 

plody prináša.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu trest nefunguje ako spätná väzba. Je 

považovaný za náhodný jav, vlastný realite mŕtveho života. V skutočnosti je trest 

vnímaný, ako keď vás niekto okabáti, a účelom je zosnovať niečo iné, čo by 

prekabátilo toho, čo prekabátil najprv vás, aby mohol byť potrestaný ešte krutejším 

spôsobom, než ste boli vy. Takže, ako vidíte, spätnou väzbou v negatívnom stave je 

to, ako úspešne dokáže jeden nositeľ mŕtveho života prekabátiť iného alebo 

pripraviť inému nositeľovi života fiasko, aby mu/jej to umožnilo potrestať 

prekabáteného.“ 

„V ľudskom živote nie je možná žiadna skutočná spätná väzba. Pôvodne bol 

zámerne vyfabrikovaný takým spôsobom, aby pripravil ľudí o akúkoľvek skutočnú 

spätnú väzbu ohľadne ich aktivít. Spätná väzba, ktorú ľudia dostávajú, nie je 

skutočná spätná väzba, pretože sa neuplatňuje v diskrétnych modalitách života. 

Skutočná spätná väzba je možná len vtedy, ak prichádza zároveň zo všetkých úrovní 

diskrétnej modality i kontinuálnej modality života.“ 

„Ľudský život je izolovaný a separovaný, a preto je samonapájajúcou sa slučkou, 

ktorá nemá žiadne znateľné alebo priame skúsenostné vstupné informácie zo 

žiadnych iných modalít života. Z tohto dôvodu sú ľudia pripravení o akékoľvek 

vedomé poznanie toho, ako aktivity ľudského života ovplyvňujú multivesmír 

všeobecne alebo aký majú dopad na iné modality života.“ 

„Dôvodom tohto stavu ľudského života je to, že ilustruje prirodzenosť života, ktorý 

nemá žiadnu priamu spätnú väzbu ohľadne ničoho, od ničoho alebo od nikoho v 

iných modalitách života. Na takom živote možno najlepšie demonštrovať všetky 

následky, dôsledky a výsledky negatívneho stavu.“ 

„Ako zvyčajne, nesentientný život zobrazuje súvzťažné faktory každej modality 

sentientného života.“ 

„21. Ďalšou funkciou odmeňovacieho systému života vo všeobecnosti je 

vzbudzovať pocity ocenenia, vďačnosti a vďaky za príležitosť a privilégium byť 
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nositeľom života. Jedinec, vidiac výsledky svojich životných činností, zažívajúc 

priamy dopad, aký má na všetkých ostatných, nadobúda pocit hlbokého ocenenia, 

vďačnosti a vďaky za to, kým je a že existuje v modalite života, v ktorej existuje.“ 

„Táto situácia má obojstranný smer. Nielenže dotyčný cíti svoju vlastnú vďačnosť, 

ocenenie a vďaku za tento stav, ale vníma aj to, ako spätnú väzbu, že je oceňovaný, 

že sa mu preukazuje vďačnosť a poďakovanie za to, čo robí a za to, čím je.“ 

„Táto situácia existuje aj na vyššej úrovni vzťahu medzi Absolútnym Zdrojom 

Života — Pánom Ježišom Kristom — a relatívnym nositeľom života. Jedinec 

vyjadruje svoje poďakovanie, vďačnosť a uznanie Pánovi Ježišovi Kristovi za 

zverenie tohto vzácneho jedinečného života, ktorého je nositeľom, a zároveň sa 

dotyčnému ďakuje, preukazuje vďačnosť a uznanie zo strany Pána Ježiša Krista za 

to, že je verným, lojálnym, oddaným a spoľahlivým služobníkom a nositeľom 

Jeho/Jej Života.“ 

„Spätná väzba tejto povahy slúži ako najväčší možný motivačný faktor pre čo 

najlepšie plnenie si svojich povinností a záväzkov vo funkcii nositeľa tohto 

jedinečného života.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu, pozostávajúc zo všetkého opačného k 

pozitívnemu stavu, sa poďakovanie mení na požadovanie, vďačnosť na 

znevažovanie a ponižovanie, a uznanie na degradáciu a hrozbu trestom.“ 

„Ľudský život je zmesou oboch týchto javov, no v skreslenej, prekrútenej alebo 

prevrátenej podobe. Vo väčšine prípadov je jedinec chválený za to, že robí niečo 

prospešné pre seba a pre iných, len ak si tým — samozrejme, materiálne — napchá 

vlastné vrecko, takpovediac. V ľudských vojnách je napríklad najvyššie 

vyznamenávaný ten jedinec, ktorý zabije najväčší počet takzvaných nepriateľov. Ak 

niekto trávi priveľa času pri nejakých nehmatateľných, abstraktných alebo 

duchovných záležitostiach, je považovaný za blázna a za nepraktického. Koľko ľudí 

číta napríklad knihy, ktoré sa zaoberajú Novým Zjavením alebo podobnými 

záležitosťami?“ 

„Na druhej strane, aj keď ľudia sú schopní vyjadriť svoju vďačnosť, poďakovanie a 

uznanie a veľmi často to robia — vo väčšine prípadov nevhodne a z nesprávnych 

dôvodov — skúsenostne priamo nevnímajú žiadnu vďaku, vďačnosť a ocenenie za 

to, čo robia alebo za to, čím sú, zo žiadnej inej modality, zdroja či dimenzie života. 

Sú obmedzení a izolovaní v ich vlastnej sfére neobyčajne divného a nemožného 

života.“ 

„Vyjadrovanie a dojem vďačnosti, vďaky a ocenenia si vyžaduje plné uvedomenie 

si sebauvedomenia ,ja som‘. Preto nesentientný život neobsahuje túto skúsenosť, aj 

keď sentientné entity môžu oceniť jeho krásu, užitočnosť a funkciu, ešte viac ho 

činiac takým.“ 
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„22. Pri hodnotení pojmu život vo všeobecnosti treba vziať do úvahy určité dôležité 

vlastnosti života. Podľa nich možno rozlíšiť a ponímať úplne odlišné aspekty 

života.“ 

„V pozitívnom ponímaní života sú najdôležitejšími atribútmi krása a elegancia. 

Život je krásny a elegantný. Pojem krása sa týka feminínneho princípu života. 

Pojem elegancie sa týka jeho maskulínneho princípu.“ 

„Vnímanie krásy a elegancie života vyvoláva v jeho sentientných nositeľoch pocit 

obdivu a zbožňovania Absolútneho Stvoriteľa Krásneho a Elegantného Života — 

Pána Ježiša Krista — ktorý vytvára túto krásu a eleganciu, súc Sám/Sama Absolútna 

Krása a Elegancia.“ 

„Existuje všeobecný význam krásy a elegancie života, a existuje jeho špecifický 

význam. Všeobecný význam sa týka vnímania toho, že život sám osebe a ako taký, 

ako aj vo svojom Absolútnom Zdroji, je samotnou svojou povahou krásny a 

elegantný. Pravý život je vždy takýto. Má byť obdivovaný, zbožňovaný a žitý 

krásnym a elegantným spôsobom.“ 

„Čo sa týka špecifického významu, krása a elegancia života sa prejavuje v 

nekonečnej rozmanitosti a spôsoboch jeho vnímania a prejavov cez a pomocou 

jedinečných nositeľov života. Každý jedinečný nositeľ života vníma a vyjadruje 

nejaký iný, neopakovateľný a nenapodobiteľný aspekt krásy a elegancie života. 

Kvôli tomuto usporiadaniu sú všetci nositelia pravého života veľmi krásni a 

elegantní, ich jedinečným, neopakovateľným a nenapodobiteľným spôsobom a 

štýlom.“ 

„Ako viete, každý nositeľ života a jeho krása a elegancia je obrazom a podobou 

Stvoriteľa Života — Pána Ježiša Krista. To znamená fakt, že Pán Ježiš Kristus je 

najkrajší a najelegantnejší Tvorca, Vyžarovateľ a Darca života v Absolútnom 

zmysle. Konkrétne: láska, dobro, náklonnosť a pozitívne skutky sú vždy krásne. 

Múdrosť, pravda, viera, logika a rozum sú vždy elegantné. Preto, čím je niekto 

milujúcejší a múdrejší, tým je krajší a elegantnejší.“ 

„Takže, ako vidíte, vlastnosti krásy a elegancie sú určené mierou jedincovej lásky a 

múdrosti, dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a viery. Stav lásky a proces 

múdrosti zas určujú interné/intermediárne procesy a vonkajšie formy manifestácie 

života. Čím väčšia miera lásky a múdrosti, tým väčšia krása a elegancia interných 

alebo duševných procesov a vonkajších foriem života. Inými slovami, čím väčšia 

miera lásky a múdrosti, tým väčšia krása a elegancia jedincovej duše a tela.“ 

„Nakoľko Pán Ježiš Kristus je Absolútna Láska a Absolútna Múdrosť, je Absolútne 

Krásny/a a Absolútne Elegantný/á. Toto je prirodzenosť pravého života.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu, ako vždy, je všetko presne naopak. Krása je 

zmenená na škaredosť a elegancia na zanedbanosť. Nositelia mŕtveho života 

zbožňujú a obdivujú všetko škaredé a zanedbané. Čím väčšia miera ziel a lží, tým je 

dotyčný škaredší a zanedbanejší. Stav ziel a proces lží určuje interné/intermediárne 
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procesy a vonkajšie formy manifestácie mŕtveho života. Čím väčšia miera zloby a 

falše, tým škaredšia a zanedbanejšia je jedincova duša a telo.“ 

„V negatívnom stave mŕtveho života je vždy zhoda medzi zlobou a falšou jedinca a 

medzi tým, ako sa dotyčný prejavuje a vníma a  ako sa javí ostatným. Pretože v 

negatívnom stave každý miluje zlá a lži, každý zbožňuje a obdivuje tých, čo sú 

schopní v najväčšej možnej miere manifestovať takú ,lásku‘, a zároveň byť v 

najväčšej možnej miere škaredí a zanedbaní. 

„V ľudskom živote je situácia iná. Ako viete, ľudský život je výsledkom nanútenej, 

neobyčajnej, neprirodzenej a nemožnej zmesi pravého života, mŕtveho života a 

nesentientného života. Okrem toho, táto zmes alebo umelá kombinácia je ďalej 

skreslená, prekrútená a skomolená. Táto situácia vyvoláva v ľuďoch nezvyčajné 

vnímanie toho, čo je krásne a elegantné. Nemajúc žiadny priamy prístup do iných 

dimenzií a svetov, majúc poväčšine zatvorené dvere k najvnútornejšej a 

internej/prostrednej sfére ich vlastnej mysle, ľudia sú obmedzení na vnímanie a 

definovanie krásy a elegancie z pozície vonkajšieho pozorovania, vonkajšími 

zmyslovými orgánmi ich vonkajšej mysle. Takže, krásu a eleganciu hodnotia zväčša 

podľa vonkajšieho vzhľadu, a nie podľa skutočného stavu najvnútornejších 

a vnútorných dispozícií jedincovej mysle.“ 

„Skreslenia a prekrútenia rozporuplného spojenia, z ktorého pozostáva ľudský život, 

vedú k veľmi podivnému stavu, o ktorom nikde inde a nikdy inokedy nikto nepočul. 

Len v ľudskom živote sa môžete stretnúť s obrovskými diskrepanciami, ktoré 

existujú medzi ich vnútornými dispozíciami a vonkajším zjavom. Takže, ľudia môžu 

navonok, vo svojej telesnej forme vyzerať veľmi krásne a elegantne, zatiaľ čo sú 

súčasne vnútorne/duchovne a duševne škaredí a zanedbaní. A naopak: Niektorí 

ľudia môžu vyzerať navonok škaredo a zanedbane, no sú to dobrí ľudia, krásni a 

elegantní vo svojom najvnútornejšom a vnútornom. Táto situácia má pôvod vo 

fakte, ako viete, že len ľudia sú schopní myslieť si a cítiť jednu vec, a zároveň 

vyjadrovať a hovoriť úplný opak toho, čo si myslia a cítia. V ľudskom živote je 

veľmi malá zhoda medzi vnútorným stavom a vonkajším vyjadrením toho stavu. 

Pomery tohto charakteru neexistujú nikde a žiadnom čase v Stvorení ani v ostatnej 

Zóne Vymiestnenia alebo v mŕtvom živote negatívneho stavu.“ 

„Tento špecifický ľudský stav ilustruje životný štýl, ktorý nielenže je odpojený od 

vnútorného, duchovného zdroja, ale je s ním v rozpore, poskytujúc ľuďom dvojaké 

metre a dvojaké záväzky vo všetkých aspektoch ich života — ľudského života. 

Ľudský zmysel pre krásu a eleganciu je kvôli tomuto stavu úplne skreslený, 

poskytujúc ľuďom veľmi malé chápanie toho, čo je skutočná krása a elegancia. 

Ľudia sa vedia najviac priblížiť k tomuto chápaniu prostredníctvom niektorých ich 

umeleckých diel. Toto platí najmä pokiaľ ide o niektorú ich takzvanú klasickú 

hudbu. Diela Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Dvořáka, Brahmsa, 

Mendelssohna, Chopina a iných, môžu poskytnúť určitú vzdialenú predstavu toho, 

aká je skutočná krása a elegancia. Samozrejme, mali by ste si vypočuť, čo títo 

skladatelia zložili od svojho príchodu do duchovného sveta! Ozajstná krása a 
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elegancia sa v skutočnosti začína v duchovnom svete pozitívneho stavu. To, čo je 

pre ľudí najlepším možným výsledkom v tejto oblasti, je v pravom živote 

pozitívneho stavu len úplne prvým krokom začiatočníka.“ 

„Nesentientné životné formy plne odrážajú stavy sentientných myslí v tomto 

ohľade. V pozitívnom stave pravého života máte krásne a elegantné vzhľady 

rôznych zvierat a rastlín, doplňujúce svojich tvorcov a príjemne skrášľujúce ich 

prostredie.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu nesentientné životné formy presne odrážajú 

škaredosť, zanedbanosť, krutosť a zverskú prirodzenosť svojich pánov.“ 

„V ľudskom živote nesentientné životné formy odrážajú dvojaké metre, protiklady, 

skreslenia a zvrátenosti ľudí, dávajúc život nespočetným nesentientným životným 

formám všetkých odtieňov, stupňov a zmesí pozitívnej a negatívnej povahy v tých 

istých špecifických formách. Tak ako ľudia, aj ich nesentientné životné formy 

obsahujú v sebe zmes pozitívnych a negatívnych čŕt v skreslenej forme.“ 

„23. Ďalšou principiálne dôležitou okolnosťou života vo všeobecnosti je jeho 

štrukturálna zákonnosť a usporiadanosť. Toto súvisí s krásou a eleganciou, tak ako 

krása a elegancia súvisia s feminitou a maskulinitou. Môžete teda povedať, že 

zákonnosť a krása sú z feminínneho princípu, a usporiadanosť a elegancia sú z 

maskulínneho princípu. Alebo, že jedno je z lásky — zákonnosť; a druhé z 

múdrosti — usporiadanosť. Zákon a poriadok sú prostriedky, ktorými je život 

usporadúvaný, organizovaný a spravovaný.“ 

„V prirodzenosti samotného života je obsiahnutý stav jeho zákonnosti a proces jeho 

usporiadanosti. Keďže život vo všeobecnosti vždy pochádza zo svojho Absolútneho 

Zdroja — Pána Ježiša Krista — Pán Ježiš Kristus je Absolútnym Stavom všetkých 

Zákonov a Absolútnym Procesom všetkého Poriadku Života. Môžete správne 

povedať, že Pán Ježiš Kristus je Absolútny Zákon a Absolútny Poriadok Sám/Sama 

Osebe a Sám/Sama od Seba. V spojení týchto dvoch podmienok života v Pánovi 

Ježišovi Kristovi spočíva Jeho/Jej Božská Prozreteľnosť. Touto a cez túto Božskú 

Prozreteľnosť riadi a spravuje celé Stvorenie v celom jeho multivesmíre a v Zóne 

Vymiestnenia, ako aj vašu planétu.“ 

„Zákony sú princípmi, pomocou ktorých je životu dovolené byť. Poriadok je 

princíp, pomocou ktorého je životu dovolené existovať. Bytie je zákonné. 

Existencia je usporiadaná. Poriadok je nastolený logikou zákonov. Zákony sú 

podmienky, na ktorých je postavený život. Niektoré z týchto zákonov boli 

definované v desiatej kapitole tejto knihy. Niektoré z nich sa konkrétne týkajú stavu 

Stvorenia a samotného života a Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Tieto posledne 

uvedené nemožno definovať ani zjaviť žiadnymi ľudskými slovami. Pravý život 

pozitívneho stavu je vždy zákonný a usporiadaný, pretože odzrkadľuje obraz a 

podobu svojho Stvoriteľa. Nositelia tohto života nesú aj všetky podmienky, stavy, 

procesy, faktory a atribúty života. Preto nielen ich život je zobrazením jeho 
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zákonnosti a usporiadanosti, ale aj oni sami sú zákonní a poriadni. Zákon a poriadok 

je, takpovediac, zakorenený v ich mysliach a srdciach.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu majú princípy odporovať všetkému v pravom 

živote pozitívneho stavu. Mŕtvy život je teda ovládaný princípom nezákonnosti a 

neporiadku. Zlá sú nezákonné. Lži sú neporiadne. Neporiadok je nastolený 

nelogickou nezákonnosťou. Nezákonnosť je samotnou podmienkou, na ktorej je 

postavený mŕtvy život. Princípom negatívneho stavu je nemať žiadne princípy. Je to 

divoká džungľa nezákonnosti a neporiadku. Odkedy Pán Ježiš Kristus odobral 

pseudo-tvorcom kontrolu nad celým mŕtvym životom negatívneho stavu, boli tam 

zavedené niektoré striktné pravidlá, ktoré usmerňujú ich každodenné žitie, aby ich 

chránili pred sebazničením ich vlastnou nezákonnosťou a neporiadkom.“ 

„Ľudský život je iný vo všetkých ohľadoch. Je riadený špeciálne zostavenými a 

povolenými princípmi, ktoré ľuďom definujú, čo je zákonné a poriadne. Pretože 

ľudia majú veľmi malú priamu spojitosť s čímkoľvek zákonným a poriadnym 

v pravom živote, alebo v mŕtvom živote, nemajú žiadne správne predstavy o tom, čo 

je skutočný zákon a poriadok, ktoré riadia Stvorenie. Takže, automaticky sú 

ovládaní zvonka nanúteným súborom zásad, ktoré nazývajú zákony a ktoré sú 

zvonka presadzované špeciálne vytvoreným zákonným orgánom — políciou.“ 

„Keďže ľudská prirodzenosť je postavená na protikladoch, skresleniach a prekrútení 

všetkého dostupného, ľudské zákony a poriadok sú vzájomne protirečivé, 

rozporuplné, skreslené a prekrútené, nemajúc žiadne zjednocujúce prvky, ohromne 

sa líšiac od kultúry ku kultúre, od krajiny ku krajine a od jedného náboženstva k 

druhému. Táto situácia len posilňuje princíp neistoty a zmätku, na ktorom je 

postavený ľudský život.“ 

„Nesentientné životné formy sú ovládané kódmi a inštinktmi, prenesenými do ich 

štruktúry, zhodnej so štruktúrou sentientnej mysle v každej modalite života, ktorá 

umožňuje ich bytie a existenciu.“ 

„24. Ďalšie neoddeliteľné atribúty života sú stálosť a pevnosť/konzistentnosť. Život 

je stály fenomén. Vlastne, ako to bolo definované na začiatku tejto kapitoly, život je 

jediná súca a existujúca realita. Všetko ostatné pochádza z jeho reality. V tomto 

zmysle je akákoľvek stálosť života pevným fenoménom. Život tým, že je stály, je 

pevný. Keďže život pochádza zo svojho Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista 

— s istotou môžete povedať, že Prirodzenosť Pána Ježiša Krista je Absolútne Stála 

a Absolútne Pevná. Stálosť je z feminínneho princípu a z jeho lásky, dobroty a 

pozitívnych skutkov. Láska a Dobrota Pána Ježiša Krista je stála. Pevnosť je z 

maskulínneho princípu a z jeho múdrosti, pravdy a viery. Múdrosť a Pravda Pána 

Ježiša Krista je pevná. Nositelia pravého života, súc obrazmi a podobami svojho 

Absolútneho Zdroja, odrážajú tieto atribúty života. Vo svojom vlastnom živote sú 

stáli a pevní. Princíp stálosti, ako neoddeliteľný atribút ich života, im dáva pocit 

istoty. Vo svojom živote majú istotu. Princíp pevnosti, ako neoddeliteľný atribút ich 

života, im dáva pocit bezpečnosti. Vo svojom živote sú v bezpečí.“ 
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„Stálosť je špecifický zákon života, ktorý prispieva k zákonnosti života. Pevnosť je 

špecifický poriadok života, ktorý prispieva k poriadnosti života. Stálosť je krásna a 

pevnosť je elegantná. Život miluje svoju stálosť a tou láskou preukazuje vo svojej 

manifestácii pevnosť/konzistentnosť. Stálosť zaisťuje stabilitu života. Vďaka stavu 

stálosti je život vždy stabilný. Pevnosť zaisťuje tok vyváženého života. Vďaka 

procesu pevnosti je život stále vyvážený. Stálosť zaisťuje, že život vždy je. Pevnosť/ 

konzistentnosť zaisťuje, že je to ten istý život.“ 

„Ako viete, je len jeden zdroj pravého života — Pán Ježiš Kristus. Toto je stály 

fenomén. Pevnosť/konzistentnosť je vo fakte, že život bude vždy prúdiť z toho 

istého zdroja — z Pána Ježiša Krista. Je to teda ten istý život. V tomto možno vidieť 

trvalosť života. Žiadny iný zdroj života nie je mysliteľný. Akýkoľvek iný zdroj 

vytvára buď mŕtvy život negatívneho stavu, alebo ľudský život neistoty a zmätku.“ 

„V tomto ohľade mŕtvy život negatívneho stavu neustále odporuje prirodzenosti 

pravého života. Jeho účelom je popierať a odmietať stálosť a pevnosť pravého 

života. Tým, že robí presne to, je mŕtvy život pevný a stály. Samozrejme, tento typ 

pevnosti a stálosti je v skutočnosti pominuteľnosť a vratkavosť/nekonzistentnosť. 

Nemajúc nič z pravého zdroja života, čiže z Pána Ježiša Krista, stále a pevne 

popierajúc a odmietajúc pravý život, mŕtvy život negatívneho stavu nemôže mať 

trvalosť vo svojej stálosti. Preto je dočasný a pominuteľný. Pevnosť/konzistentnosť 

jeho nárokov, prameniaca z jeho pominuteľnosti a dočasnosti, je iba relatívna. V 

tomto zmysle mŕtvy život negatívneho stavu nie je istý a bezpečný, pretože mu 

chýba skutočná stálosť a pevnosť. Stálosť a pevnosť možno prisúdiť iba niečomu, 

čo stále je a existuje. O mŕtvom živote negatívneho stavu nemožno nič také 

povedať.“ 

„Na druhej strane, pretože ľudský život je životom protikladov a skresľovania, je 

stelesnením nestálosti a nestability. Neustála hrozba smrti ľudského fyzického tela, 

ktorému ľudia vo svojich životoch prikladajú taký veľký význam a účel, im 

znemožňuje zažiť stálosť života. Toto potom činí všetky procesy ich života 

vrtkavými/nekozistentnými. Ich zmysel pre pevnosť a stálosť je skreslením ich 

pravej reality. To im neposkytuje žiadny pocit istoty a bezpečnosti. V ľudskom 

živote nie nič stále. Tento pocit nestálosti preniká všetkými aspektmi ľudského 

života, súc príčinou mnohých ľudských problémov, ako je to opísané v 

predchádzajúcej kapitole.“ 

„Nesentientné životné formy, ako obyčajne, odrážajú tieto stavy pravého života, 

mŕtveho života a ľudského života. Vždy sú súvzťažnosťou každej príslušnej 

modality sentientného života. Čím stálejší a pevnejší je život ich pôvodcov, tým 

stálejší a pevnejší je aj nesentientný život.“ 

„25. V životných stavoch a procesoch ako celku sú isté špecifické typické vlastnosti 

života, ktoré mu dávajú charakter. Život má zjavne svoj vlastný charakter. Ten 

pochádza z Charakteru jeho Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista. Všetci 

nositelia pravého života odzrkadľujú tento charakter svojím vlastným jedinečným 

spôsobom.“ 
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„Hlavnými typickými vlastnosťami charakteru života sú jeho nevinnosť, 

skromnosť, pokora a poníženosť. V jeho základnej štruktúre sa tento charakter 

odráža v jeho jednoduchosti a úspornosti. Zložitosť života je vyjadrená v 

jednoduchých prvkoch života, ktoré vytvárajú rozličné jedinečné a neopakovateľné 

alebo nenapodobiteľné modely. Tieto modely sa navzájom spájajú, aby vytvárali 

rôzne zhluky života. Tieto zhluky života ďalej nadväzujú vzájomné vzťahy pri 

formovaní multivesmíru života. Úspornosť života odzrkadľuje túto jednoduchú 

štruktúru. Tá definuje každú situáciu života podľa jej najjednoduchšieho aspektu, 

nedovoliac prienik žiadneho spletitého, zložitého a mätúceho objasňovania 

akejkoľvek štruktúry či dynamiky života.“ 

„Život nemôže byť zložitejší než jeho nositelia. Inak by ho nositelia nemohli viesť. 

Pravý život, pretože je taký, sa prejavuje v skromnosti, pokore, poníženosti a 

nevinnosti. Čím viac je týchto charakteristík života v jeho nositeľoch, tým sú 

samotní nositelia skromnejší, pokornejší a nevinnejší. Uvedomenie si, že život jeho 

nositeľov nepochádza z nich, ale z jeho Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista 

— ich činí viac žijúcimi a súcimi nažive a skromnejšími, pokornejšími a 

nevinnejšími.“ 

„Nevinnosť života je definovaná čistotou jeho stavu a procesu, ktoré nie sú 

kontaminované žiadnym iným zdrojom a ktoré pripisujú všetok pôvod života späť 

jeho pôvodcovi — Pánovi Ježišovi Kristovi — dementujúc, že život sa stvoril sám, 

bez nejakého vyššieho zdroja.“ 

„V mŕtvom živote negatívneho stavu je toto všetko popierané a odmietané. Členovia 

mŕtveho života tvrdia, že sú zdrojom svojho vlastného života, končiac aroganciou, 

chvastaním sa, vystatovaním sa, falošnou hrdosťou, velikášstvom a nadutým egom. 

Toto sú bežné charakteristické črty mŕtveho života negatívneho stavu, ktoré sú 

sprevádzané obrovskými komplikáciami, zložitosťou, nejasnosťami, zmätkom, 

byrokraciou a spletitými vysvetleniami, lživým odôvodňovaním a totálnym 

nerozumom.“ 

„Ľudský život je charakterizovaný hlúposťou, bláznivosťou, ignoranciou, 

nekompetentnosťou a kombináciou skreslených čŕt nevinnosti, skromnosti, 

poníženosti a pokory, priradených nesprávnemu zdroju. Ľudia nevedia, odkiaľ ich 

život pochádza. Veria, že je to buď evolučný proces, od najnižších nesentientných 

životných foriem, ktoré sa objavili z mŕtveho kozmického guláša, alebo je stvorený 

nejakou Vyššou Mocou, zvanou Boh, ktorého prirodzenosť natoľko skresľujú 

všetkými dogmami a doktrínami ich smiešnych náboženstiev a filozofií, že v nej 

nezostáva nič z pravej Prirodzenosti Boha. Buď príliš, mimo rámec akéhokoľvek 

rozumu život zjednodušujú, alebo ho tak nesmierne komplikujú, že väčšina ľudí sa 

vzdáva akejkoľvek snahy prísť na to, čo je to vlastne ľudský život.“ 

„Charakter nesentientného života svojím vlastným špecifickým spôsobom plne 

odráža tieto tri rozličné prístupy.“ 
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„26. Ďalšie dôležité charakteristické črty života sa týkajú jeho dynamiky. Pravý 

život má vo všetkých svojich dynamických aspektoch charakter pohyblivosti, 

flexibilnosti, adaptabilnosti, prispôsobivosti, plynulosti, premenlivosti, 

rôznorodosti a všestrannosti. Ako všetko ostatné, aj tieto charakteristické črty 

dynamických aspektov života pochádzajú z Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša 

Krista — Ktorý/Ktorá je Absolútne Dynamický a Ktorý/Ktorá je Absolútne 

Flexibilný, Rôznorodý, Všestranný, Pohyblivý atď. Tu si treba zas a znova 

uvedomovať dôležitý faktor, že pravý život nie je stagnujúce položenie. Stav 

stagnácie je v skutočnosti zabijakom pravého života. V živote existuje stále 

dynamické prúdenie, prejavujúce sa vo vyššie uvedených charakteristických 

črtách.“ 

„Pohyblivosť znamená pohyb života rozličnými smermi v jeho diskrétnych a 

kontinuálnych modalitách. Flexibilnosť znamená schopnosť života nadobudnúť 

mnohé formy, stavy a položenia. Adaptabilnosť znamená schopnosť života ujať sa 

v akýchkoľvek podmienkach, stave a procese a začleniť sa do nich. Prispôsobivosť 

znamená, že život je schopný naladiť sa na akúkoľvek situáciu a začleniť ju do 

svojho obsahu. Plynulosť znamená, že život nemá charakter stagnujúceho, 

nepohyblivého stavu, ale mnohosmerného plynutia. Premenlivosť znamená 

schopnosť života zmeniť ktorýkoľvek z jeho stavov, položení a procesov na úplne 

nové a iné. Rôznorodosť znamená, že život sa môže prejavovať v nekonečne 

rôznorodých formách, stavoch, položeniach a procesoch. Všestrannosť znamená, že 

život má mnoho využití a uplatnení. Taký je život pozitívneho stavu.“ 

„Pretože mŕtvy život negatívneho stavu odporuje všetkému z pravého života 

pozitívneho stavu, jeho charakteristickými črtami sú nepohyblivosť, nepružnosť, 

neadaptabilnosť, neprispôsobivosť, stagnácia, strnulosť, uniformita a obmedzenosť. 

Toto je pseudo-dynamika mŕtveho života negatívneho stavu, ktorá mu dáva typický 

mŕtvy charakter.“ 

„Ľudský život je neprirodzená a nezdravá zmes charakteristických čŕt mŕtveho 

života a skreslených a prekrútených charakteristických čŕt pravého života. Vlastne, 

jednou z hlavných štrukturálnych charakteristických čŕt konkrétne ľudského 

života je to, že nielenže je kombináciou protikladných prvkov mŕtveho života, 

nesentientného života a pravého života, ale všetko, čo v sebe obsahuje z pravého 

života, je skreslené, prekrútené alebo úplne sfalšované. Kvôli správnemu chápaniu 

prirodzenosti ľudského života treba mať tento fakt o ľudskom živote neustále na 

pamäti. Dáva ľudskému životu úplne inú perspektívu.“ 

„Nesentientné životné formy sú zrkadlovými obrazmi týchto charakteristických čŕt v 

každej sfére sentientného života, odrážajúc vo svojom charaktere to, čo do nich 

vštepí sentientná myseľ, bez akéhokoľvek pocitu sebauvedomenia alebo ,ja som‘.“ 

„27. Z hľadiska duchovnej morálky a etického obsahu života môže byť pravý život 

charakterizovaný ako vždy objektívny, spravodlivý, zákonný, nestranný a 

rovnocenný vo všetkých svojich aspektoch.“ 
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„Objektívnosť života sa odráža v tom, že vníma a rozlišuje všetko tak, ako to 

skutočne je, bez pridávania alebo odoberania čohokoľvek z obsahu a prirodzenosti 

toho.“ 

„Spravodlivosť života sa prejavuje v tom, že zaobstará presne to, čo je potrebné pre 

každú situáciu, položenie či stav, ktoré k nemu patria. Zákonnosť života naznačuje, 

že život robí len to, čo je správne a náležité.“ 

„Nestrannosť života znamená, že život neberie do úvahy žiadne iné faktory, len tie, 

ktoré sú z neho, podľa neho, jeho a s ním samotným.“ 

„Rovnocennosť života znamená, že život nedáva žiadnu prednosť jednému či 

druhému nositeľovi života, ale zaobchádza s nimi rovnako. Koniec koncov, sú 

nositeľmi toho istého života, aj keď ho manifestujú nekonečne rozmanito, 

nekonečnými spôsobmi a formami. Nezabúdajte, že definitívny zdroj života je len 

jeden — Pán Ježiš Kristus. V Pánovi Ježišovi Kristovi je každý rovnako cenný, 

dôležitý, výnimočný, hodnotný a potrebný ako ktokoľvek iný. V pravom živote teda 

nie je možné žiadne prednostné zaobchádzanie. Znamenalo by to porušenie princípu 

rovnakosti života.“ 

„Mŕtvy život negatívneho stavu je založený na subjektivite, nespravodlivosti, 

protiprávnosti, straníckosti a nerovnosti. Každý sa tam považuje za dôležitejšieho, 

výnimočnejšieho, potrebnejšieho, hodnotnejšieho, súc na vyššej úrovni než všetci 

ostatní. Za týchto okolností nemožno nikdy dodržiavať žiadnu skutočnú 

spravodlivosť, objektivitu a nestrannosť, pretože pristupujú k sebe vzájomne z 

pozície svojej predpokladanej a domnelej nadradenosti, považujúc všetkých 

ostatných za menejcenných.“ 

„Ľudský život je podivným spojením oboch vyššie uvedených životov, s totálne 

skresleným, prekrúteným a sfalšovaným ponímaním objektivity, spravodlivosti, 

rovnosti a nestrannosti pravého života. Ľudský život je v tomto ohľade formou 

extrémov, obsiahnutých v tom istom systéme, či dokonca v tom istom jedincovi, 

ktorý môže prejavovať oba extrémy súčasne. Takéto extrémy, ukazujúce sa súčasne 

v tom istom systéme alebo jedincovi, sú nemožnosťou, umožnenou umelým a 

násilným spojením prvkov mŕtveho života so skreslenými, prekrútenými a 

sfalšovanými prvkami pravého života.“ 

„Proces vytvárania takého monštruózneho spojenia zobrazuje duchovne 

najnemorálnejší a najneetickejší čin, vyvrcholiac nedostatkom akejkoľvek 

objektívnosti, spravodlivosti, súdnosti, zákonnosti, nestrannosti alebo rovnosti. 

Preto sú tieto charakteristické črty v ľudskom živote úplne nepochopené, 

dezinterpretované, pomýlené a skomolené. Preto majú v ľudskom živote malú 

hodnotu. Možno ich prekrútiť, prispôsobiť, predefinovať a nanovo interpretovať 

podľa toho, ako sa to hodí akýmkoľvek potrebným situáciám a okolnostiam. Túto 

situáciu ľudského života najlepšie zobrazujú súdne siene ľudských systémov 

spravodlivosti. Ponímanie týchto charakteristických čŕt pravého života si vyžaduje 

vysokú úroveň sebauvedomenia alebo uvedomenia si sebauvedomenia ,ja som‘. 
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Keďže nesentientný život nevlastní takú kvalitu, je riadený svojimi štrukturálnymi 

genetickými kódmi a inštinktívnymi pudmi, definovanými preň príslušným 

sentientným životom.“ 

„28. A na záver, ako je zrejmé z bodu č. 17, poznanie, chápanie a aplikácia všetkých 

týchto princípov, týkajúcich sa života vo všeobecnosti, určuje jedincovo bytie 

nažive a žitie. Keďže všetok život, vrátane mŕtveho života a ľudského života, je 

závislý od bytia a existencie Jediného Absolútneho Zdroja Života — Pána Ježiša 

Krista, ktorý je Absolútnym Duchom — pravé ponímanie života je vždy duchovné. 

Preto byť nažive a žiť pre jedinca znamená poznať, chápať a aplikovať duchovné 

princípy života.“ 

„V tomto ohľade má všetko pôvod v duchovných princípoch. Pokus odvodzovať 

čokoľvek z iných princípov než duchovných vedie k aktivácii negatívneho stavu a k 

nastoleniu mŕtveho života a k fabrikácii ľudského života.“ 

„Existuje duchovný zákon, definovaný a opakovaný mnohokrát predtým a tu 

opakovaný kvôli zdôrazneniu jeho dôležitosti, ktorý požaduje, že život, aby sa 

správne a plne manifestoval, ako je tu načrtnuté, musí dodržiavať určitý smer. Ten 

smer je od najvnútornejšieho, duchovného, cez vnútorné-duševné, 

do najexternejšieho-vonkajšieho, fyzického a prírodného.“ 

„Mŕtvy život bol založený na princípoch, ktoré nasledujú presne opačný smer. 

Ľudský život bol založený na porušení všetkých zákonov a princípov, ich 

prekrútením, skreslením, sfalšovaním a skomolením.“ 

„Pravý život sa riadi týmito duchovnými princípmi života, a týmto dôležitým činom 

umožňuje, že sú a existujú všetky ostatné manifestácie života. Keby pravý život 

nedodržiaval tieto zákony, nikdy by nemohol byť a existovať žiadny život, vrátane 

mŕtveho života a ľudského života. To, že niekde tam vonku existuje niekto, kto sa 

riadi týmto správnym duchovným trendom života, umožňuje celému multivesmíru, 

celej Zóne Vymiestnenia a ľudskému životu na vašej planéte pokračovať v ich 

živote. Majte na pamäti, prosím, že život nie je možný za žiadnych iných 

podmienok.“ 

„A pretože všetky duchovné princípy, umožňujúce životu byť a existovať, 

pochádzajú z Absolútneho Života Pána Ježiša Krista, jedine fakt, že Pán Ježiš 

Kristus Absolútne Je a Existuje, umožňuje akémukoľvek životu byť a existovať. 

Takže, život nie je vôbec možný za žiadnych iných podmienok než podľa Pána 

Ježiša Krista, vďaka Nemu/Nej, skrz Neho/Ňu, s Ním/Ňou a z Neho/Nej. Toto je 

samotný duchovný princíp života, ktorý celkovo všetko riadi. Toto je Absolútna 

Pravda Života.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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TRINÁSTA KAPITOLA 
 

Ako prežiť ľudský život 
 

 

8. marca 1988 o 5.15 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Podstata ľudského života, ako vyzerá na planéte Nula, nie je taká, ako si myslia 

ľudia. Predošlá kapitola jasne naznačila, že ľudský život je podivný, neprirodzený, 

nenormálny, izolovaný a patologický fenomén, ktorému bolo dovolené uskutočniť 

sa z určitých veľmi dôležitých duchovných dôvodov, zjavených inde v knihách 

Nového Zjavenia.“ 

„Zjavenie o pravej prirodzenosti ľudského života je iste nepríjemným prekvapením 

pre väčšinu z tých, ku ktorým sa dostáva táto informácia o tejto dôležitej 

záležitosti.“ 

„Ľudia na vašej planéte nevedia a nechápu, čo je vlastne ľudský život a aká je jeho 

pravá prirodzenosť a pôvod. Nesprávne sa domnievajú, že je to prirodzený, 

normálny a primeraný jav. Preto všetko, čo sa udeje v priebehu dejín ľudského 

života, je pre nich prirodzeným chodom udalostí, ktorý je integrálnou súčasťou 

života všeobecne.“ 

„Tento prístup je chybný v tom, že ľudia považujú ľudský život za neoddeliteľnú 

súčasť života všeobecne, považujúc ho veľmi často za jedinú formu a manifestáciu 

sentientného života.“ 

„Tajomstvo, pôvod a účel ľudského života boli dlho skryté. V skutočnosti neboli 

kompletne zjavené, kým nebola napísaná kniha Základy ľudskej duchovnosti. 

Niektoré dôležité aspekty tohto tajomstva však neboli dostupné v prvej časti 

Nového Zjavenia. Sú zjavené v tejto knihe.“ 

„Kvôli lepšiemu pochopeniu obsahu tejto kapitoly je nutné stručne si zopakovať 

určité záležitosti ohľadne ľudského života.“ 

„Ako si pamätáte, dejiny ľudského života začínajú objavením sa toho, čo vaši vedci 

volajú jaskynný človek, alebo presnejšie, úspešnou fabrikáciou jaskynného 

človeka.“ 

„Dovtedy ľudský život v jeho súčasnej forme a prejave neexistoval a nikto nevedel 

nič o takom čudnom jave.“ 

„Pred objavením sa ľudského života na planéte Nula sa sentientné životné formy, 

ktoré existovali na tejto planéte, nevolali ľudia. Duchovne, duševne a ani fyzicky 

vôbec nevyzerali ako teraz existujúci ľudia.“ 

„Samozrejme, definícia akýchkoľvek životných foriem nie je z duchovného 

hľadiska formulovaná podľa fyzického, telesného alebo vonkajšieho vzhľadu týchto 

foriem, ale podľa ich najvnútornejšieho-duchovného a vnútorného-duševného 
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obsahu a charakteru. Avšak, v prípade sentientných entít, ktoré obývali vašu planétu 

pred objavením sa súčasnej ľudskej životnej formy, dokonca aj ich fyzické formy 

boli štrukturálne iné.“ 

„Po prvé, ako si pamätáte, nedochádzalo k žiadnemu fyzickému, živočíšnemu typu 

rodenia sa nových sentientných bytostí. Boli vytvárané úplne iným spôsobom, 

opísaným predtým.“ 

„Po druhé, boli stvorené do plnosti všetkého vtedy dostupného poznania, s plne 

vedomou mysľou. Nemali teda skúsenosť so stavom neznalosti ani nevedomých 

procesov.“ 

„Po tretie, mali úplnú duševnú kontrolu alebo kontrolu mysle nad hmotou a skôr 

priamy, z mysle do mysle, spôsob komunikácie, pomocou ideí a pojmov, než 

pomocou hlasiviek cez vonkajšie vyjadrovanie sa.“ 

„Po štvrté, ich fyzická štruktúra, aj keď vzhľadovo plne humanoidná, bola úplne iná, 

s úplne inou štruktúrou a prepojením ich mozgu a nervovej sústavy a pohlavných a 

iných telesných orgánov. Štruktúra ich tiel a funkcia ich telesných orgánov bola 

taká, že mohli prežiť v mnohých rozdielnych prostrediach, alebo vyžarovať vôkol 

seba priehľadnú ochrannú sféru, ktorá v sebe udržiavala ich vlastné prostredie, 

zatiaľ čo boli v nejakom inom prostredí, nezlučiteľnom s ich životným podporným 

systémom. A mali mnohé iné veci, o akých nemôžu ľudia ani snívať.“ 

„Nuž, v prirodzenosti a štruktúre ľudského života nie je obsiahnutá žiadna z vyššie 

uvedených charakteristických čŕt.“ 

„Inými slovami, ľudský život sa vo všetkých svojich aspektoch — duchovnom, 

duševnom a fyzickom — líši od všetkého ostatného súceho a existujúceho. Nie je 

možné nájsť žiadne porovnanie s nikým alebo ničím, až na to, že navonok alebo 

telesne sa ľudia predsa len podobajú bežným sentientným formám — formám 

človečenstva. (Slovo ,človečenstvo‘ je tu použité aj v mužskej, aj v ženskej 

konotácii.)“ 

„Ako si pamätáte, ľudský život je výsledkom genetického inžinierstva, v ktorého 

procese boli použité tri hlavné prvky a ich početné komponenty: 1. Prvky mŕtveho 

života (definované v predošlej kapitole); 2. prvky nesentientného života; a 3. prvky 

pravého života v skreslenom, prekrútenom, sfalšovanom a v súvzťažne 

(prostredníctvom špeciálneho typu manipulácie a kombinácie duchovných zákonov 

súvzťažností) zmenenom stave. V dôsledku tohto zámerného, umelého, 

neprirodzeného a nenormálneho spojenia týchto protikladných prvkov sa uskutočnil 

ľudský život, so všetkými jeho charakteristickými črtami, obsahmi, kvalitami, 

stavmi a procesmi.“ 

„Pretože na ľudskom živote nie je nič normálne, prežiť ho bez zničenia jedincovej 

duchovnej, vnútornej integrity, ukrytej za tými všetkými blokmi a obalmi, 

vyfabrikovanými z genetického materiálu pseudo-tvorcami, je vecou maximálnej 

dôležitosti.“ 
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„Pozrime sa do tváre realite ľudského života: Nie je ľahké prežiť ľudský život. 

Ľudský život je svojou samotnou prirodzenosťou veľmi jedovatý pre pravý život a 

veľmi ľahko podliehajúci mŕtvemu životu. Žiaľ, toto sa urobilo zámerne, aby 

negatívny stav plne ovládol ľudský život. Pamätajte, dokonca ani prvky z pravého 

života, ktoré boli použité pri procese fabrikácie ľudského života, neboli ponechané 

nedotknuté, v ich čistom, pôvodnom obsahu, ale boli zbabrané, takpovediac, 

prostredníctvom špeciálnej kombinácie a manipulácie duchovných súvzťažností.“ 

„Žiadne slová ľudskej reči nemôžu opísať alebo obsiahnuť, čo táto manipulácia 

duchovných súvzťažností je alebo ako sa robí. Také poznanie bolo každému v Zóne 

Vymiestnenia vymazané. Preto to nemožno opísať alebo zjaviť. Najviac to možno 

ľudskému chápaniu priblížiť tak, že sa to vzdialene podobá tomu, čo ľudia volajú 

mágia (nie v zmysle kúzelníckych trikov kúzelníkov, ale v zmysle čarodejníkov 

alebo mágov) alebo magické prostriedky (v zmysle čiernej mágie), na ktorých sú 

postavené ich rozprávky. Ako viete, také rozprávky obsahujú prvky pravdy.“ 

„Keby pseudo-tvorcovia ponechali použité prvky pravého života nedotknuté, bez 

akýchkoľvek drastických zmien, ľudský život by sa nemohol uskutočniť.“ 

„Problémom tu je, že keď je čo i len jediný prvok pravého života skombinovaný vo 

svojej pôvodnej, nezmenenej forme s akýmkoľvek počtom prvkov mŕtveho života a 

nesentientného života, jednoznačne ovládne iné prvky a napokon ich 

pretransformuje na pravý život.“ 

„Za týchto podmienok neexistuje žiadna možnosť aktivácie negatívneho stavu a 

jeho mŕtveho života; a neexistuje ani žiadna možnosť objavenia sa ľudského života, 

aby ilustroval všetky následky, výsledky a dôsledky aktivovaného negatívneho 

stavu. Preto teda nutnosť skomolenia, skreslenia, prekrútenia a zmeny prvkov 

pravého života. Takže, ako prežijete ľudský život za takéhoto nepriaznivého 

usporiadania?“ 

„Určité postupy a kroky vo veci tohto úsilia budú formulované v tejto kapitole. 

Platia pre všetky tri hlavné kategórie ľudí: pre agentov pozitívneho stavu, pre 

agentov negatívneho stavu a pre otrokov negatívneho stavu — samotných ľudí.“ 

„1. Úplne prvým krokom je uznanie, poznanie a prijatie faktu, že ľudský život nie je 

to, čo si o ňom každý myslí. Namiesto toho sa má ľudský život odteraz ponímať 

spôsobom zjaveným v tejto knihe. Ak sa najprv neuznajú a neprijmú tu zjavené 

fakty o ľudskom živote, nemôže dôjsť k žiadnej zmene a nemôžu fungovať žiadne 

kroky, ktoré nasledujú. Popretie a odmietnutie týchto faktov vyvoláva v jedincovi 

pocit, že so svojím ľudským životom nepotrebuje nič robiť.“ 

„Fakty zjavené tu o ľudskom živote nebude pre nikoho ľahko prijať. Koniec 

koncov, ak ste po celý svoj život zmýšľali inak a všetci okolo vás a vaša celá planéta 

je presvedčená, že ľudský život je prirodzený jav, je veľmi ťažké, ak nie nemožné, 

prijať niečo, čo sa prieči takzvanému zdravému rozumu takmer každého jedného 

človeka na vašej planéte.“ 
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„Pamätajte si však, že táto situácia bola nastolená presne za týmto účelom — aby 

ľudia pevne verili, že ich život je prirodzený, normálny a boží jav. Ako inak by 

mohol mať tento život možnosť dokázať svoje? Ak by mali ľudia od samotného 

začiatku vedieť, čo je vlastne ľudský život, nikto by nebol ochotný hrať hru 

negatívneho stavu. Čo myslíte, prečo bolo nutné ukrývať tajomstvo pôvodu 

ľudského života tak dlho a dovoliť, aby sa ľudia rodili v úplnej nevedomosti o tejto, 

ako aj o akýchkoľvek iných veciach?“ 

„Žiadny iný spôsob, ktorý by poskytol negatívnemu stavu príležitosť dokázať svoje, 

nebol k dispozícii. Ako viete, dovolenie prikročiť k fabrikácii ľudí bolo dané kvôli 

ohromne dôležitému duchovnému poučeniu pre všetky bytia a existencie Stvorenia 

a jeho celý multivesmír, pre všetky časy a nie-časy. V konečnom zmysle úžitok z 

tohto rozhodujúceho, životne dôležitého a základného poučenia ďaleko preváži 

následky, výsledky a dôsledky aktivácie negatívneho stavu.“ 

„Toto platí najmä vzhľadom na zjavené fakty, že negatívnemu stavu nebude 

dovolené zostať naveky. Jeho aktívny režim, ako aj ním vyfabrikovaný typický 

ľudský život sa skončí presne v tom istom okamihu, kedy bude úspešne zavŕšené 

plné poučenie o celej jeho prirodzenosti a do najmenších podrobností zaznamenané 

v Univerzalite-Toho-Všetkého alebo v tom, čo niektorí vaši autori sci-fi nazývajú 

Strážcom Večnosti.“ 

„Situácia v duchovnom svete a všade inde je však taká, že si teraz vyžaduje, že toto 

tajomstvo o ľudskom živote treba do určitej miery zjaviť a uviesť do pozornosti 

tých, ktorí sú ochotní načúvať, počuť, chápať a konať podľa toho.“ 

„Týmto sa dáva najavo, že poučenie o prirodzenosti negatívneho stavu prešlo do 

svojej záverečnej fázy. Keď sa deje toto, Pán Ježiš Kristus poskytuje Nové 

Zjavenie, aby pripravilo všetkých (či už s ich vedomým uvedomením, že Nové 

Zjavenie existuje, alebo bez neho) na prechod do tejto konečnej fázy. Samozrejme, 

trvanie tejto poslednej fázy v ľudských časových prvkoch nemôže byť zjavené. 

Môže to trvať roky, desaťročia, storočia alebo tisícročia. Bez ohľadu na to je to však 

záverečná fáza.“ 

„Takže, odteraz sa prežitie ľudského života stáva závislým od poznania, uznania a 

prijatia týchto faktov o ľudskom živote.“ 

„Toto poznanie, uznanie a prijatie vás uvedie do stavu ovládania svojho vlastného 

života, namiesto toho, aby ľudský život ovládal vás. Aby ste získali takú kontrolu, 

musíte mať toľko skutočného poznania o ňom, koľko je prakticky možné. Len 

skutočné poznanie, a konanie podľa neho, vám dá skutočnú moc a kontrolu nad 

ľudským životom vo vás. Tak sa stanete pánmi svojho života, a nie hračkou jeho 

síl.“ 

„V prípade otrokov negatívneho stavu, po zistení faktu o svojom živote a postavení 

v ľudskom živote musia, zo svojej vlastnej slobodnej vôle, uznať svoj status a 

vyjadriť silnú túžbu po vyslobodení sa zo svojho položenia a pripojiť sa k 

životnému štýlu agentov pozitívneho stavu. Jedným z hlavných účelov pobytu 
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agentov pozitívneho stavu na vašej planéte je poskytnúť prostredníctvom svojich 

živých príkladov príležitosť pre všetkých ostatných vyslobodiť sa spod kontroly 

ľudského života negatívneho stavu.“ 

„Agentom pozitívneho stavu toto uvedomenie uľahčí ovládanie ich života, bez 

prílišných očakávaní v akomkoľvek smere či štýle. Keď sa naučíte nič neočakávať 

(čo iné môžete očakávať od ľudského života negatívneho stavu než biedu?), neublíži 

vám alebo nesklame vás, keď sa nič nebude diať podľa vašich očakávaní.“ 

„Pre agentov negatívneho stavu je nutné, aby zistili, kto sú a aký je účel ich bytia na 

tejto planéte a aby zo svojej slobodnej vôle vyjadrili úprimnú túžbu konvertovať do 

pozitívneho stavu. Len čo bude taká túžba vyjadrená, bude im dané poznanie 

Nového Zjavenia a poskytnutá príležitosť na konverziu a pripojenie sa k agentom 

pozitívneho stavu. Tento krok sa týka aj každého v negatívnom stave na iných 

miestach, než je planéta Nula, teda v ostatnej Zóne Vymiestnenia a vo všetkých 

Peklách.“ 

„2. Ďalším nanajvýš dôležitým krokom, hneď po získaní správneho poznania o 

ľudskom živote, je nadviazanie patričného vzťahu so skutočným zdrojom pravého 

života — Pánom Ježišom Kristom. Tento krok si vyžaduje zanechanie a totálne 

zrieknutie sa všetkých predtým zastávaných pohľadov, názorov, pojmov, ideí, 

systémov viery, filozofií, životného štýlu a typu bohoslužby, na ktorých jedinec 

lipne alebo ktoré považuje za správne a náležité. Inými slovami, musíte sa vzdať 

akýchkoľvek iných bohov alebo Boha, v ktorých ste verili v akejkoľvek forme alebo 

pod akýmkoľvek menom. Namiesto toho máte prijať Novú Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista, ako je zjavená v tejto knihe, a zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby 

uznať, že žiadny iný Boh neexistoval, neexistuje a naveky nebude existovať.“ 

„Po prijatí tohto faktu máte pozvať Pána Ježiša Krista, aby prišiel do celého vášho 

bytia a existencie, poprosiac Ho/Ju, aby sa stal vaším Najvyšším Majstrom a 

Pánom, dodávajúc vám silu, moc, odhodlanie, elán a energiu, aby ste efektívne 

prežili ľudský život a aby ste mali svoj život pod kontrolou. Toto si vyžaduje, aby 

ste celý svoj život zverili do rúk Pána Ježiša Krista, ktorý vie najlepšie, čo 

potrebujete a aké veci sú pre vás osobne najlepšie s ohľadom na vaše efektívne 

prežitie ľudského života.“ 

„Dôvod, prečo je také dôležité nadviazať vzťah s Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša 

Krista, je ten, že len z pozície tej Prirodzenosti, pretože Pán Ježiš Kristus zažil 

ľudský život osobne, môže do vás vstúpiť a vykonať akúkoľvek potrebnú prácu, aby 

vám pomohol prežiť ľudský život. A nielen prežiť ho, ale cítiť sa chránený, istý, 

bezpečný a tešiť sa z Jeho/Jej prítomnosti a zo všetkého, čo poskytne.“ 

„Tento faktor znamená, že určité veci vám nebudú dané, aj keby ste snáď o ne 

prosili; dôvodom je, že z dlhodobého hľadiska, z hľadiska vášho večného života, by 

boli pre vás škodlivé a umožnili by ľudskému životu, aby vás ovládol a učinil váš 

život biednym a otroctvom negatívneho stavu.“ 
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„Toto je dôvod, prečo je tu požiadavka zveriť všetko do rúk Pána Ježiša Krista. Len 

On/Ona môže určiť, z hľadiska Jeho/Jej Absolútneho poznania vašej situácie, 

dôvodu a účelu vášho zúčastnenia sa ľudského života, čo skutočne potrebujete 

počas vašej inkarnácie do ľudského života na planéte Nula.“ 

„Je nutné neustále zdôrazňovať nesmiernu dôležitosť nadviazania osobného, 

súkromného a intímneho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti, ako bola zjavená v druhej kapitole tejto knihy. V tejto chvíli už 

obracanie sa na akúkoľvek inú manifestáciu Boha, alebo na Ježiša, alebo Krista, 

alebo Ježiša Krista, alebo kohokoľvek, koho meno ľudia používajú, nebude platné, 

najmä po získaní poznania ohľadne tohto faktu.“ 

„V prípade, že ľudia nebudú mať príslušné informácie a vedomosť o pravej Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, ich situácia bude hodnotená na základe ich 

potenciálnych schopností prijať tento fakt. Len Pán Ježiš Kristus pozná všetky také 

potenciálne schopnosti ľudí a tomu prispôsobí ich situáciu, poskytnúc im príležitosť 

dostať sa do kontaktu so zdrojom Nového Zjavenia buď počas ľudského života, 

alebo po ich odchode z neho.“ 

„Pán Ježiš Kristus bude v tomto ohľade reagovať buď na priame prijatie Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti, alebo z pozície potenciálnosti prijatia tej Prirodzenosti (v tých 

prípadoch, kde nebude k Novému Zjaveniu, ktoré učí tieto fakty, z toho či onoho 

dôvodu žiadny prístup).“ 

„Avšak, vzhľadom na fakt, že negatívny stav musí na vašej planéte dočasne zvíťaziť 

v tom najplnšom a najväčšom rozsahu, neočakávajte, že tú príležitosť dostane príliš 

veľa ľudí počas ich manifestácie v ľudskom živote. Na základe voľby budú prežívať 

veľmi ťažké časy, ak nie vždy navonok, materiálne, tak potom vnútorne a 

duchovne.“ 

„Konverzia agentov negatívneho stavu do pozitívneho stavu bude odteraz možná len 

vtedy, ak z hĺbky svojho srdca, zo svojej slobodnej vôle a voľby vyjadria túžbu a 

ochotu prijať a vyznávať Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti. Keďže 

Pán Ježiš Kristus obsahuje vo Svojej Novej Prirodzenosti očistené prvky Zóny 

Vymiestnenia, môže na ich pozvanie kdekoľvek do tých agentov vstúpiť a iniciovať 

proces ich duchovného znovuzrodenia a transformácie.“ 

„Žiadna iná, predošlá manifestácia Boha toto nemôže robiť priamo, osobne, 

súkromne a intímne. Možnosť skutočnej konverzie je založená na intímnom, 

osobnom a súkromnom zažití Boha vo svojej mysli a srdci. Keďže len Pán Ježiš 

Kristus má vďaka tým prvkom prostriedky na vstup do kohokoľvek týmto 

spôsobom, len vzývanie tohto Pána Ježiša Krista môže uskutočniť taký dôležitý 

proces. Takže, vzývanie akejkoľvek inej prirodzenosti či formy Boha nebude už 

viac fungovať.“ 

„Vzývanie akejkoľvek inej prirodzenosti či formy Boha, pod akýmkoľvek iným 

menom, je odteraz považované za negatívne. Stalo sa to fakticky novým poľom 

pôsobnosti a nástrojom negatívneho stavu na zabránenie jeho otrokom a agentom 
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prijať pravého Pána Ježiša Krista, vediac, že také staré vzývania sú bezpečné, 

pretože uvrhujú vzývajúcich do hlbšieho otroctva negatívneho stavu.“ 

„Tento fakt sa týmto oznamuje a zvestuje celej Zóne Vymiestnenia a všetkým 

Peklám, ako aj multivesmíru Stvorenia so všetkými jeho bytiami a existenciami.“ 

„Plné prijatie tohto kroku podmieňuje úspech a užitočnosť aplikácie všetkých 

ostatných nasledujúcich krokov pre prežitie ľudského života.“ 

„3. Prijatie vyššie uvedených faktov o pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista 

určuje životný štýl, o aký by sa mal človek počas ľudského života snažiť.“ 

„Najdôležitejší aspekt tohto životného štýlu sa odráža v spôsobe vášho myslenia, 

ponímania, cítenia, zmýšľania, chcenia a správania. Ide tu o to odvodzovať všetko z 

duchovných princípov, alebo pozerať sa na záležitosti a udalosti života, nech sú 

alebo by mohli byť akékoľvek, z duchovného hľadiska. Má sa uznať, že v každom 

živote má všetko duchovný pôvod, dôsledky a význam.“ 

„V tomto ohľade sa musíte zbaviť zničujúceho zvyku ľudského života ignorovať 

činné duchovné princípy a o všetkom uvažovať z vonkajšieho, neduchovného 

aspektu či smeru. Máte sa cvičiť v myslení, cítení, konaní, správaní, chcení a 

zamýšľaní s duchovnými princípmi na mysli. Vždy by ste ich mali mať ako 

prvoradé na mysli, hodnotiac všetky udalosti vašej mysle a vášho života z ich 

hľadiska.“ 

„Čokoľvek robíte, kým to urobíte, odporúča sa vám, aby ste zvážili duchovné 

dôsledky vášho konania, a tiež, či nutkanie robiť niečo prichádza z pravého 

duchovného zdroja a či je to schválené vôľou Pána Ježiša Krista.“ 

„Pamätajte si, že prirodzenosť ľudského života je zakorenená, založená a spočíva v 

úplnom ignorovaní tohto faktu alebo v prijatí úplne falošného, skresleného alebo 

prekrúteného ponímania a praktizovania týchto duchovných princípov. Preto, aby 

ste mohli duchovne prežiť ľudský život, potrebujete sa vymaniť z tohto vrodeného 

faktora ľudského života.“ 

„Splniť túto úlohu nie je ľahké. Konáte v rozpore so všetkým, čomu vás učili, v čom 

ste boli vychovávaní, cvičení a čo ste doteraz zažili. Konáte sólovo v rozpore s 

obrovskou väčšinou ľudí. Ale ak požiadate o pomoc a podporu Pána Ježiša Krista, 

kvôli princípu, napokon sa vám podarí vymaniť sa z tohto zničujúceho zvyku.“ 

„Jednoduchým kritériom týchto duchovných princípov je, že všetko postupuje od 

najvnútornejšej, duchovnej úrovne života, cez jeho vnútornú alebo duševnú úroveň 

a končí vo vonkajšej, najexternejšej, prírodnej úrovni; a že život nemôže nikdy 

vzniknúť zo žiadnych vonkajších prírodných javov, ale že príroda a hmota môžu byť 

oživené len Duchom Života, kedy je potrebné, kde je potrebné a ak je potrebné. A 

pretože Absolútny Duch Absolútneho Života je Pán Ježiš Kristus, Pán Ježiš Kristus 

je Ten/Tá, koho máte brať do úvahy pri všetkých vašich myšlienkach, pocitoch, 

postojoch, úmysloch, chcení, správaní a chápaní.“ 
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„Toto je samotný duchovný princíp života — akéhokoľvek života. Takým konaním 

budete schopní efektívne prežiť ľudský život. Tento spôsob je jedinou ochranou 

pred padnutím do pasce ľudského života, ktorý svojou samotnou štruktúrou vedie 

jedinca do mŕtveho života negatívneho stavu.“ 

„Pamätajte si, že ľudský život bol vyfabrikovaný na jediný účel: Dokázať, že život 

môže vzniknúť a prosperovať vďaka neduchovným princípom, alebo skresleným, 

prekrúteným a sfalšovaným duchovným princípom, alebo kombináciou oboch; a aby 

bol dodávateľom ľudí pre Peklá mŕtveho života. V čase, keď sa uskutočnil ľudský 

život, neexistoval žiadny iný jeho účel.“ 

„Niektorí duchovní vodcovia ľudí veria, že ľudský život je škôlkou pre 

zaľudňovanie Nebies pozitívneho stavu. Nebesia by boli ,pekným‘ miestom, keby 

boli obývané ľudskou rasou! Môžete si byť istí, že prítomnosť typického ľudského 

života v Nebi by Nebo veľmi rýchlo zmenilo na Peklá. Môžete si byť tiež istí, že do 

Nebies nemôže preniknúť nič z typického ľudského života alebo tam prežiť dlhší 

čas.“ 

„Predtým, ako sú ľudia schopní vstúpiť do Nebies, musia najprv prejsť značne 

zdĺhavým procesom reštrukturalizácie, prestavby, obnovy, obrody a genetickej a 

duchovnej transformácie, aby sa z nich odstránila tá typická ľudskosť. Len po 

uskutočnení tohto tak môžu urobiť. Ale potom už v nich nezostane nič z typického 

ľudského života.“ 

„Skutočná duchovná realita ľudského života je taká, že bol vyfabrikovaný preto, 

aby sa stal škôlkou Pekiel, a nie Nebies. Ako všetci ostatní, aj ľudia môžu byť 

spasení z tohto hrozného osudu spásnym činom Pána Ježiša Krista. Ak by bol 

ľudský život stvorený preto, aby bol škôlkou pre Nebesá, neexistovala by žiadna 

potreba, aby sa Pán Ježiš Kristus inkarnoval do ľudského života. Jedným z 

mnohých dôvodov inkarnácie Pána Ježiša Krista do ľudského života bolo 

poskytnúť ľudskému životu príležitosť uniknúť hroznému osudu, pre ktorý bol 

vyfabrikovaný.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie, že dodržiavaním týchto postupov môžete značne 

skrátiť čas potrebný pre zdĺhavý proces transformácie, keď už budete preč z vašej 

planéty a mimo vášho fyzického tela. Preto je pre každého nanajvýš výhodné riadiť 

sa a žiť podľa týchto princípov, jednak kvôli vyhnutiu sa typickému ľudskému 

osudu, vedúcemu do Pekiel, a jednak kvôli urýchleniu svojho procesu transformácie 

a vstupu do pravého života pozitívneho stavu Nebies. Presne z tohto dôvodu Pán 

Ježiš Kristus sformuloval tu opísané postupy.“ 

„4. Neustále skúmanie svojich úmyslov, ktoré motivujú a sú hnacou silou všetkých 

ľudských činností. Úmysly sú veľmi rozhodujúce pre prežitie ľudského života. Sú 

jedinými platnými faktormi pri určovaní, do akej miery sa jedinec podriaďuje alebo 

poddáva mŕtvemu životu negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, z duchovného hľadiska kvalitu ľudského života nemožno 

zhodnotiť zo žiadnej inej pozície. Ľudský život sa riadi dvojakým metrom, 
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protikladmi a patovými situáciami. Nanešťastie, výsledky či plody činností ľudí sú 

veľmi úbohým a nespoľahlivým ukazovateľom kvality ich vnútorného života. A 

predsa kvalita vnútorného života, a nie jeho vonkajšia manifestácia, je to, čo v 

tomto prípade určuje sklony akéhokoľvek nositeľa ľudského života — k pravému 

životu, alebo k mŕtvemu životu. Nikto nevie, niekedy dokonca ani nositeľ ľudského 

života vedome nevie, aké sú pravé intenčné a motivačné faktory ľudských činností. 

V konečnom zmysle len Pán Ježiš Kristus vie presne, aké sú.“ 

„Ľudia sú veľkí majstri podvodu a rozporuplnosti. Myslia si, veria, ponímajú a cítia 

jedno, no presne v tom istom čase sa správajú, konajú a robia úplne iné, opačné. 

Niekto môže byť veľký vodca, mnohorakými spôsobmi prinášajúci osoh životu 

spoločnosti, no jeho/jej dôvody pre také konanie alebo pre to, že je taký/á, môžu byť 

úplne zlé. Alebo, niekto vyjadruje, ukazuje a prejavuje navonok svoju lásku a ohľad 

voči iným, no zároveň môže byť vnútorne plný nenávisti a opovrhovať a pohŕdať 

tými istými ľuďmi alebo situáciami, ktorým prejavuje svoju lásku a uznanie. Toto je 

skutočná prirodzenosť ľudského života.“ 

„Aby ste sa vyhli tejto nebezpečnej pasci, musíte sa naučiť systematicky skúmať 

svoje úmysly a motivácie a účinne sa vyhnúť všetkému, čo je v nich nevhodné alebo 

postranné. To nie je ľahká úloha, pretože sa od vás žiada, aby ste sa naučili, ako 

vchádzať dovnútra pomocou prostriedkov a metód opísaných v piatej kapitole tejto 

knihy a v knihe Kto si a prečo si tu?. “ 

„Okrem toho, musíte si byť neustále vedomí, že nakoľko žijete v ľudskom živote, 

nutne máte všetci nejaké postranné, sebecké a nerozumné úmysly a motivácie pri 

konaní alebo chcení čohokoľvek, čo robíte a chcete. Toto je zakorenené vo vašich 

génoch. Ľudský život bol tak zámerne štruktúrovaný. Preto je nemožné, aby ste sa 

úplne zbavili takého stavu, ktorý je pevnou súčasťou vášho ľudského života. Musíte 

byť realistickí, pokiaľ ide o možnosti a obmedzenia ľudského života. Čo však 

môžete urobiť, je aktívne sa dištancovať od týchto nepriaznivých stavov.“ 

„Po prvé, musíte pripustiť, vidieť a uznať fakt, že väčšina vašich aktivít je otrávená 

nevhodným úmyslom a motiváciou. Po druhé, musíte vyjadriť silnú túžbu zbaviť sa 

ich alebo ich aspoň ovládať, bez toho, aby ste im dovolili ovplyvňovať vaše 

rozhodnutia a aktivity. Po tretie, musíte poprosiť Pána Ježiša Krista, aby vám 

pomohol odstrániť ich z vášho života a nahradiť pozitívnymi atribútmi pravého 

života, robiac veci kvôli princípom, a zo žiadnych iných dôvodov. Po štvrté, keď sa 

nevdojak pristihnete, že niečo robíte z nesprávnych dôvodov, s postranným 

úmyslom a motiváciou, vyznáte Pánovi Ježišovi Kristovi svoje problémy v tomto 

ohľade a poprosíte o milosrdenstvo a odpustenie. Po piate, odstránite akýkoľvek 

pocit viny, ktorý by mohol sprevádzať také uvedomenie si previnenia a odpustíte 

sami sebe, aby ste neustále neniesli bremeno tej viny vo svojom srdci, mrhajúc 

vzácnou životnou energiou na pocit viny. Po šieste, očistíte sa od všetkých takých 

stavov, prostriedkami a spôsobmi opísanými v knihe Kto si a prečo si tu?. A po 

siedme, poprosíte Pána Ježiša Krista, aby vás všemožne chránil, nakoľko je to len 
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možné za pomerov ľudského života, pred upadaním do tých istých typov postojov, 

pocitov, myslenia, úmyslov, motivácií a správania.“ 

„Aby ste sa teda vyhli pascám ľudského života, nastraženým negatívnym stavom, 

odporúča sa vám vykonávať túto alebo podobnú prácu na každodennom základe. 

Ak to nebudete robiť na každodennej báze, najradšej toľkokrát denne, koľko je 

prakticky možné, tejto pasci sa nedá vyhnúť.“ 

„Nenechajte sa ukolísať vierou, že všetko ide skvele a že nepotrebujete robiť túto 

prácu, pretože sa cítite znamenite. Toto je pasca, ktorá vám prinesie vážne dôsledky. 

Vlastne, odnedávna treba túto prácu robiť častejšie než kedykoľvek predtým, kvôli 

nebezpečnej duchovnej situácii, ktorá v súčasnosti existuje na vašej planéte a ktorá 

bude vo väčšej miere existovať, kým ju negatívny stav úplne neovládne. Jediný 

spôsob, ako sa môžete zachrániť pred touto hrozivou situáciou, je robiť tento typ 

práce niekoľkokrát denne.“ 

„Dôležitosť skúmania svojich úmyslov a motivácií na každodennom základe 

nemožno dostatočne zdôrazniť. Ak možno ľudský život hodnotiť a posudzovať len 

podľa vnútorných úmyslov, je zrejmé, že také skúmanie a práca je jediným 

uistením, že svoje vlastné úmysly budú v súlade s pravými duchovnými princípmi. 

Toto vás zachráni pred záhubou mŕtveho života negatívneho stavu, kam ľudský 

život prirodzene speje. Žiaľ, v súčasnosti niet žiadnej inej cesty z tejto šlamastiky.“ 

„Vezmúc do úvahy, v akom type života sa nachádzate, pre vás všetkých je 

nevyhnutné z času na čas podľahnúť neustálym, 24 hodín denne trvajúcim 

požiadavkám, tlakom a propagande negatívneho stavu a jeho ľudského života.“ 

„V súčasnosti sa metódy negatívneho stavu v tomto ohľade stali omnoho 

presvedčivejšími a rafinovanejšími než kedykoľvek predtým. Už viac nepoužíva 

staré prostriedky ohavných a odporných spôsobov. Tieto spôsoby sú len pre 

primitívov. Namiesto toho boli vynájdené rôzne duchovné, náboženské, morálne, 

etické a počestné prostriedky, sprevádzané zázračnými uzdraveniami a skutkami 

lásky a súcitu, ako aj všemožnými veľkými znameniami a divmi (ako napríklad 

,Kurz Zázrakov‘), aby podľa možnosti oklamali dokonca aj vyvolených (Matúš 

24:24). Nie je ľahké nepodľahnúť takýmto vábeniam, najmä ak vidíte nejaké 

pozitívne a okamžité výsledky ich práce.“ 

„Ale opäť, ide tu o nasledovné: Ľudský život nemožno posudzovať podľa 

okamžitých výsledkov práce ľudí. Počítajú sa dlhodobé výsledky, najmä po ich 

fyzickej smrti. Ale skutočne sa počítajú hlavne vnútorné úmysly a dôvody, prečo sa 

čo robí.“ 

„Ľudia pokojne zabudli, čo Pán Ježiš Kristus povedal vo vyššie parafrázovanom 

vyhlásení z Evanjelia podľa Matúša, kapitola 24, verš 24 a verš 25, kde sa píše: 

,Hľa, hovorím vám to vopred.‘ Zjavne, jednou z charakteristických čŕt ľudského 

života je jeho veľmi krátka pamäť a posadnutosť všetkými tými ,zázračnými‘ 

skutkami, vykonávanými agentmi negatívneho stavu (vlkmi v ovčej koži).“ 
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„Buďte si vedomí týchto presvedčivých pascí! Ak nevchádzate do vnútra 

niekoľkokrát denne, hrozí vám nebezpečenstvo, že začnete počúvať to, čo prichádza 

z vášho vonkajška, umlčiac vo vás vnútorný hlások. Postupne sa to stane 

každodenným zvykom — počúvať, čo prichádza z vonkajška, a nie to, čo hovorí 

vaša najvnútornejšia Duchovná Myseľ. V dôsledku toho zabudnete skúmať svoje 

úmysly a motivácie a čoskoro sa ocitnete v otroctve a porobe negatívneho stavu. 

Tejto pasci sa môžete vyhnúť dodržiavaním týchto procedúr.“ 

„5. V priamom dôsledku každodenného skúmania svojich úmyslov a vediac fakt, že 

nikto okrem Pána Ježiša Krista nepozná skutočné intenčné a motivačné faktory 

ľudského správania, máte sa za každú cenu vyhýbať súdeniu iných akýmkoľvek 

spôsobom a formou. Najbežnejšou tendenciou ľudského života je ukazovať prstom 

na iných, zavrhovať ich, odpisovať ich a súdiť ich, robiac toto všetko podľa 

pozorovania ich vonkajšieho správania, s veľmi malým alebo žiadnym ohľadom na 

vnútorné alebo duchovné dôvody, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú.“ 

„Dôležitým princípom je tu uznať a prijať fakt, že každá ľudská bytosť má právo a 

výsadu správať sa alebo byť taká, ako sa rozhodne. Pre také voľby existuje mnoho 

dôležitých dôvodov. Tie dôvody nepozná nikto, len dotyčný jedinec (zväčša 

nevedome) a Pán Ježiš Kristus. Je to vec vnútorného súkromia každého jedinca. 

Pokiaľ také ľudské správanie nepredstavuje pre iných úplne zjavné nebezpečenstvo, 

treba ho brať také, aké je, bez akéhokoľvek pokusu súdiť alebo zavrhovať ho.“ 

„Správnym duchovným postojom je v tomto ohľade byť ohľaduplný, chápavý, 

akceptujúci, uznanlivý, tolerantný a úctivým k ľuďom takým, akí sú, bez snahy 

vnucovať im čokoľvek proti ich slobodnej vôli a voľbe (výnimkou sú, samozrejme, 

prípady vyložene notorických zločincov, ktorých účelom v živote je vnucovať 

životný štýl negatívneho stavu všetkým ostatným. V takých prípadoch je vašou 

povinnosťou brániť sa proti takému vnucovaniu).“ 

„Kvôli opätovnému zopakovaniu, tento princíp je platný, pokiaľ ľudské správanie 

nepredstavuje u nikoho alebo u ničoho žiadne nebezpečenstvo. Ak áno, je 

povinnosťou vašej duchovnej lásky takému správaniu zamedziť zákonnými alebo 

inými prostriedkami, dostupnými a akceptovateľnými vo vašej spoločnosti alebo 

krajine.“ 

„Základným princípom je tu osvojiť si postoj lásky, láskavosti, jemnosti a nežnosti, 

sprevádzaný rozlišujúcou múdrosťou a intuíciou v procese prenášania týchto 

nádherných pocitov na iných, a robiť to kvôli princípu, pretože takto to má byť.“ 

„Jedinec má neprestajne prosiť Pána Ježiša Krista o schopnosť osvojiť si taký postoj 

a dôsledne ho aplikovať vo svojom živote.“ 

„Opäť, túto úlohu nie je ľahké uskutočniť, vezmúc do úvahy pravú prirodzenosť 

ľudského života, ktorý je vybudovaný na úplne iných predpokladoch. Avšak, 

prejavenie silnej túžby, vôle a úmyslu byť, konať a nadväzovať vzťahy týmto 

spôsobom umožňuje nastoliť životný štýl v súlade s týmto princípom.“ 
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„Majte na pamäti, prosím, že ak ste schopní osvojiť si a pevne nastoliť vo vašom 

živote všemožné nevhodné zvyky, procesom tej istej snahy a energie ste schopní 

nielen zbaviť sa tých zvykov, ale aj nastoliť spôsob správania, ktorý je úplným 

opakom niektorých vašich hlúpych a zhubných zvykov.“ 

„A hoci pre ľudí je omnoho ľahšie nastoliť negatívny a sebadeštruktívny zvyk — 

koniec koncov, ľudský život svojou povahou prirodzene inklinuje k takému 

smerovaniu — napriek tomu má táto schopnosť takto konať sama osebe pozitívnu 

konotáciu. Môže byť použitá na zbavenie sa toho zvyku a osvojenie si životného 

štýlu v súlade s pozitívnymi duchovnými princípmi. Energia na osvojenie si oboch 

alternatív je rovnaká.“ 

„Ako si pamätáte, dokonca aj mŕtvy život negatívneho stavu existuje len preto, lebo 

existuje pravý život pozitívneho stavu. Životná energia, ktorá neustále vyžaruje zo 

svojho Absolútneho Zdroja — Pána Ježiša Krista — je v prípade negatívneho stavu 

zneužívaná na udržiavanie jeho mŕtveho života. Bez tohto faktu by negatívny stav 

nikdy nemohol existovať.“ 

„Toto je dôvod, prečo je povedané, že energia je rovnaká pre obe alternatívy. 

Rozdiel je len v smere inklinovania. Ľudský život bol štrukturálne vyfabrikovaný 

takým spôsobom, aby ,prirodzene‘ inklinoval k mŕtvemu životu negatívneho stavu. 

To predurčuje ľudí k ľahšiemu vypestovaniu si zlých a sebadeštruktívnych zvykov 

než pozitívnych postojov. V tvojom profesionálnom postavení, Peter, vieš veľmi 

dobre, že je to tak.“ 

„To však neznamená, že ľuďom chýba schopnosť zdolať túto nepriaznivú situáciu. 

Keby to bolo tak, nemali by žiadnu vinu alebo zodpovednosť za svoje činy. Ľudský 

život, nutnosťou jeho bytia a existencie, je plne vybavený všemožnými 

schopnosťami, z ktorých najdôležitejšia je schopnosť zmeniť sa. Táto schopnosť 

prestupuje všetky formy sentientného života — pozitívny pravý život, mŕtvy život 

negatívneho stavu i ľudský život.“ 

„Musíte si pamätať, že negatívnemu stavu a jeho ľudskému životu bolo dovolené 

uskutočniť sa pod jedinou podmienkou — podmienkou schopnosti kedykoľvek sa 

zmeniť a zachovať si slobodnú vôľu a voľbu konať tak. Žiadna iná podmienka by 

nebola prijateľná. Inak by ľudia a tvory Pekiel boli navždy uväznení v jednom stave 

alebo životnom štýle. Taká nemožná situácia by bola v rozpore s pravou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Ak by to bolo tak, nebola by nutná žiadna 

inkarnácia Pána Ježiša Krista do negatívneho stavu. A nielen to, ale za takejto 

nemožnej situácie by všetka práca Pána Ježiša Krista počas Jeho/Jej pobytu na 

planéte Nula a vo všetkých Peklách bola márna, neproduktívna a neviedla by 

nikam.“ 

„Aký by bol účel takej inkarnácie a vstupu do Pekiel, keby tam nikto nemal 

schopnosť zmeniť sa?“ 

„Nepretržité, večné spasenie Pánom Ježišom Kristom je možné len preto, lebo 

každý, od najhlbších Pekiel pseudo-tvorcov až po ľudí na vašej planéte, má 
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zachovaný tento najdôležitejší a najkľúčovejší dar Pána Ježiša Krista — schopnosť 

zmeniť sa alebo sa znovuzrodiť. Ako tvoj fyzický a duchovný brat Rev. Dr. Ivan D. 

Franklin, Peter, rád správne hovorí: ,človek dedí nutnosť prerodu‘.“ 

„Takže, vlastniac a tešiac sa z tejto schopnosti, ľudia nemajú žiadnu výhovorku pre 

pokračovanie v ich deštruktívnom a sebadeštruktívnom životnom štýle. Môžu sa 

úplne zmeniť a zbaviť sa svojich návykov v správaní sa tým či oným spôsobom.“ 

„Z toho dôvodu sa každý môže naučiť byť milujúci, múdry, láskavý, jemný, 

ohľaduplný, chápavý, tolerantný, úctivý, oceňujúci a akceptujúci iných takých, akí 

sú, bez súdenia niekoho, zatracovania niekoho, ohovárania niekoho, odpisovania 

niekoho a ukazovania prstom na niekoho. Tým, že sa naučíte správať takto, môžete 

ľahko prežiť ľudský život.“ 

„6. Tak ako každý v pravom živote Stvorenia Pána Ježiša Krista, ani ľudská bytosť 

nie je osamotená. Je neustále v spoločnosti iných ľudských bytostí. Tento fakt si 

vyžaduje, aby každý v ľudskom živote zaujal určitý postoj a vzťah k ostatným.“ 

„Najsprávnejší a najvhodnejší vzťah, v skutočnom duchovnom význame tohto faktu, 

je vzťah podľa princípu spoločného menovateľa. Čo alebo kto je spoločným 

menovateľom všetkých sentientných entít, bez ohľadu na to, v akom živote žijú? 

Ako je jasné z bodu päť, uvedeného vyššie, je to schopnosť voliť si a meniť sa. 

Schopnosť voliť si a meniť sa je jedným z najvýznamnejších faktorov všetkého 

sentientného života. Hovorí to Zákon Slobody a Nezávislosti, formulovaný predtým. 

Bez schopnosti vykonávať voľby a robiť zmeny by sa nemohol zachovať žiadny 

sentientný život. Koniec koncov, je založený na princípe zdieľania, dávania, 

prijímania, opätovania atď., kvôli princípu. Tento princíp si vyžaduje, aby bol život 

všetkých sentientných entít vybavený schopnosťou voliť si a meniť sa.“ 

„Tajomstvo tejto situácie tkvie vo fakte, že schopnosť voliť si a meniť sa tvorí 

samotný život všetkých sentientných entít, bez ohľadu na to, aký je to typ života 

(pravý život, mŕtvy život, alebo ľudský život), a tiež nesentientného života, ktorý 

závisí od tejto schopnosti sentientného života.“ 

„Táto schopnosť, jedna z najdôležitejších, je darom života od Pána Ježiša Krista, 

ktorý je v Absolútnom Stave a Procese Absolútnej Voľby a Zmeny. Toto je Jeho/Jej 

Tvorivý Princíp. Tento fakt ale obsahuje ďalšie veľké tajomstvo. Pán Ježiš Kristus 

je prítomný v každom, bez ohľadu na to, aký je dobrý alebo zlý, v tejto schopnosti 

voliť si a meniť sa. Kvôli tomuto základnému faktu je spoločným menovateľom 

všetkých sentientných entít a ľudí Pán Ježiš Kristus.“ 

„Tento faktor určuje správne duchovné pravidlá, na ktorých majú byť stavané 

všetky ľudské vzťahy, ako aj vzťahy všetkých sentientných entít, bez akejkoľvek 

výnimky či vylúčenia niekoho. Princíp tohto vzťahu možno formulovať podľa 

nasledovného vyhlásenia.“ 
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„Nadväzujete vzťah z Pána Ježiša Krista v sebe k Pánovi Ježišovi 

Kristovi v iných. Milujete Pána Ježiša Krista v sebe a milujete 

Pána Ježiša Krista v iných. V takej láske je jej pravá múdrosť.“ 

„Takto sa vyhnete milovaniu a podporovaniu všetkého toho, čo je v ľuďoch zlé, 

lživé, podlé a zvrátené. Keďže v Pánovi Ježišovi Kristovi sa nenachádza nič tejto 

zlej povahy, milovaním Neho/Nej v sebe a v iných odmietate negatívny stav s jeho 

zlami a lžami.“ 

„Milovať seba samého a svojho blížneho v skutočnosti neznamená nič iné, než 

milovať Pána Ježiša Krista v sebe a vo vašom blížnom. Tou láskou potvrdzujete 

svoju pravú totožnosť a pravú totožnosť vášho blížneho. Pravá totožnosť môže 

pochádzať len z Pána Ježiša Krista. Všetky ostatné takzvané totožnosti, videné v 

mŕtvom živote a ľudskom živote, sú umelo vyfabrikované a naložené na pravú 

totožnosť, uväzňujúc ju a znemožňujúc jej funkcie. Také falošné totožnosti možno 

úplne odhodiť.“ 

„Takže, pri nadväzovaní vzťahov s inými ľuďmi máte brať do úvahy faktor voľby a 

zmeny, ktorý každý obsahuje a v ktorom je prítomnosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Nadväzovanie vzťahu z akejkoľvek inej pozície vedie jedinca do mŕtveho života 

negatívneho stavu. Negatívny stav je vybudovaný na vzťahoch, ktoré v žiadnej 

pozícii nepramenia z Pána Ježiša Krista. Namiesto toho sú budované na princípe 

nadväzovania vzťahu ,zo mňa ku mne v iných‘. ,Ku mne v iných‘ znamená, aký 

môže priniesť akýkoľvek vzťah osoh mne. To tiež znamená, že iní sú tu pre mňa a ja 

ich môžem využívať, manipulovať a zneužívať, ako len chcem. V mŕtvom živote 

negatívneho stavu neexistujú žiadne iné zretele. Toto je jeden z mnohých dôvodov, 

prečo je mŕtvy. Iní sú využívaní pre jedincove vlastné postranné zámery. A pretože 

to robí každý s každým, všetci sú mŕtvi. Jediné, čo v nich vytvára akési zdanie žitia 

a bytia nažive, je ich schopnosť voliť si a meniť sa. V tejto špecifickej schopnosti je 

v nich prítomnosť Pána Ježiša Krista. Samozrejme, oni tú prítomnosť popierajú a 

odmietajú. Takým konaním zámerne a hlúpo vylučujú svoju prítomnosť v Pánovi 

Ježišovi Kristovi, sami sa tak činiac mŕtvymi. Skutočné bytie nažive a žitie je možné 

len v tejto vzájomnej prítomnosti. Jedinec môže byť prítomný v Pánovi Ježišovi 

Kristovi, a teda nažive, len ak uzná, potvrdí a prijme fakt, že Pán Ježiš Kristus je v 

ňom/nej. Žiadna iná cesta neexistuje.“ 

„Len čo uznáte Jeho/Jej prítomnosť vo vás a vašu prítomnosť v Ňom/Nej, nastolíte 

spoločného menovateľa pre váš vzťah s inými z Pána Ježiša Krista vo vás k Pánovi 

Ježišovi Kristovi v iných. Takým konaním budete môcť ľahko prežiť ľudský život.“ 

„7. Len čo plne pochopíte, čo je to vlastne ľudský život, ako je to zjavené v tejto 

knihe, a len čo si uvedomíte, že všetok život je a existuje na základe jeho voľby a 

schopnosti zmeniť sa, máte si vytvoriť správny postoj k sebe a k svojmu osobnému 

a súkromnému životu. Toto je záležitosť zaobchádzania alebo vzťahu k sebe 

samému/samej, obšírne rozobraná v knihe Posolstvá z vnútra.“ 
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„V konotácii tohto princípu je požiadavkou pochopenie faktu, že váš život v 

ľudskom živote má nejaký dôležitý účel. Aj keď nie ste schopní vedome, s istotou 

poznať, aký je účel vášho života v ľudskom živote, napriek tomu má veľmi dôležitý 

účel. Inak by ste neboli živí a žijúci v položení, situácii a stave, v ktorých ste.“ 

„Odkedy ste na okamih v ľudskom živote, váš ľudský život slúži dôležitému účelu. 

Toto uvedomenie si vyžaduje, aby ste si osvojili vhodný a správny vzťah k sebe 

samému/samej, ak máte úspešne prežiť ľudský život.“ 

„Najdôležitejším aspektom tohto vzťahu k sebe samému/samej, z hľadiska princípu 

voľby a zmeny, je prevzatie plnej zodpovednosti za svoj život a za všetko, čo sa v 

ňom deje. Na planéte Nula a v ľudskom živote ste na základe svojej vlastnej voľby. 

Bez ohľadu na to, či si vedome pamätáte alebo nie, že to bola vaša slobodná voľba, 

napriek tomu, nech je vám teraz dané na vedomie prostredníctvom tohto Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, že to bola vaša voľba. Vykonaním takej slobodnej 

voľby musíte prevziať zodpovednosť za všetky následky, výsledky a dôsledky tej 

voľby. Ako si pamätáte, bez nich nemôže byť potvrdený váš život.“ 

„Teda, aby ste sa vyhli pascám mŕtveho života negatívneho stavu, nikdy nemáte 

nikoho obviňovať nijakým spôsobom a formou za nič, čo sa deje vo vašom živote v 

ktoromkoľvek danom čase alebo na akomkoľvek danom mieste, bez ohľadu na to, 

nakoľko sa navonok zdá, že niekto iný je príčinným faktorom udalostí vášho života. 

Pamätajte si, že svojou vedomou alebo nevedomou (zväčša nevedomou) slobodnou 

voľbou ste sa uviedli do tej situácie alebo sa vystavujete zažívaniu alebo spoznaniu, 

alebo účasti na čomkoľvek, čo sa vám deje. Preto ste len vy zodpovední za svoj 

život. Nikto iný nemôže prevziať tú zodpovednosť.“ 

„Ako si pamätáte z predošlej kapitoly, mŕtvy život negatívneho stavu je založený na 

popretí a odmietnutí akejkoľvek zodpovednosti za čokoľvek a na obviňovaní, 

vyčítaní, poukazovaní alebo obžalúvaní niekoho alebo niečoho iného za všetky 

svoje ťažkosti.“ 

„Ak patrične nepreberiete zodpovednosť za všetky aspekty vášho vlastného života, 

podporujete negatívny stav. Skončíte v jeho mŕtvom živote.“ 

„Ako si pamätáte, prirodzenosť ľudského života bola vyfabrikovaná takým 

spôsobom, aby uľahčila jeho nositeľom vyhnutie sa zodpovednosti a nájdenie si 

zakaždým nejakého vonkajšieho zdôvodnenia svojich skutkov. Je tu sklon prenášať 

alebo presúvať vinu a zodpovednosť na niekoho alebo niečo iné. Prenášanie a 

presúvanie sú prirodzenými sprievodnými javmi ľudského života.“ 

„Každý, majúc schopnosť voliť si a meniť sa, sa môže vyhnúť tejto pasci, prevzatím 

plnej zodpovednosti za svoj vlastný život. Týmto spôsobom možno prežiť ľudský 

život bez podľahnutia jeho skreslenej, sfalšovanej a prekrútenej prirodzenosti.“ 

„Zodpovednosť tohto charakteru si vyžaduje zodpovedný postoj, zodpovedné 

zaobchádzanie a vzťah k sebe samému/samej. Po prvé, človek má uznať a prijať fakt 

obmedzení, izolácie a separácie ľudského života. Keďže je nositeľom ľudského 
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života, musí si byť vedomý svojich obmedzených možností, schopností a vlôh. Po 

druhé, má fungovať plne v rámci svojich možností, schopností a obmedzení bez 

toho, že by sa buď podceňoval, alebo preceňoval. Po tretie, má byť spokojný s tým, 

z čoho pozostáva a nebažiť, nedychtiť a netúžiť po tom, čo v sebe neobsahuje. 

Ľudský život vie ponúknuť len toľko. A dokonca aj to je skreslené, prekrútené a 

sfalšované. Po štvrté, človek má so sebou zaobchádzať s úctou a sebaakceptovaním, 

vediac, že je nositeľom spoločného menovateľa všetkých — možnosti voľby a 

zmeny, v ktorých je prítomnosť Pána Ježiša Krista. A po piate, toto všetko nemá 

robiť zo žiadnych iných dôvodov než kvôli samotným princípom, lebo takto konať 

je správne.“ 

„Tým, že to budete robiť týmto spôsobom, môžete sa úspešne vyhnúť pasci mŕtveho 

života negatívneho stavu, nastraženej v ľudskom živote. Tak môžete úspešne prežiť 

ľudský život.“ 

„8. Prirodzenosť ľudského života sa prejavuje v jeho jednostrannosti alebo 

nevyrovnanosti, nerovnováhe, zveličujúc a idúc z extrému do extrému. Kvôli tejto 

prirodzenosti je veľmi dôležité, aby ste sa naučili vyhnúť sa tejto pasci neustálym 

vyvažovaním všetkých aspektov svojho života. Proces, ako to robiť, bol obšírne 

opísaný v knihe Chápanie a naplnenie nášho pozemského života, na ktorú sa 

čitatelia tejto knihy odkazujú.“ 

„V konotácii tohto bodu je nutné nastoliť uvedomenie si tohto faktu ohľadne 

ľudského života a osvojiť si sklon, potrebu a túžbu prekonať túto situáciu.“ 

„V konečnom zmysle len Pán Ježiš Kristus môže vyvážiť kohokoľvek život, z 

pozície Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti. Preto sa vám odporúča, aby ste požiadali 

Pána Ježiša Krista vo vás (pamätajte si, že On/Ona je prítomný/á vo vašej 

schopnosti voliť si a meniť sa!), aby vám pomohol dosiahnuť zdravší postoj k 

vášmu vlastnému životu. Musíte sa naučiť o to prosiť. Pán Ježiš Kristus, rešpektujúc 

vašu slobodu voľby a váš vlastný životný štýl, nemá dovolené pre vás čokoľvek 

urobiť, ak o to nepoprosíte. Inak by porušoval Zákon Slobody Voľby. Zmena 

akejkoľvek situácie sa môže udiať len vtedy, ak sa ju dotyčný slobodne rozhodne 

zmeniť.“ 

„Musíte sa teda obrátiť na Pána Ježiša Krista s prosbou, vyjadriac, že by ste chceli 

žiť vyváženejší a duchovne vhodnejší život.“ 

„Je však nutné, aby ste si boli vedomí faktu, že vďaka samotnej prirodzenosti 

ľudského života existujú určité dôležité obmedzenia, pokiaľ ide o tento proces 

vyvažovania.“ 

„Úplnú rovnováhu, aká je v pravom živote pozitívneho stavu, nemožno v ľudskom 

živote nikdy dosiahnuť z jednoduchého dôvodu, že bol zámerne štruktúrovaný tak, 

aby bol nevyvážený. Inak by negatívny stav nemohol ilustrovať následky, dôsledky 

a výsledky svojej pravej prirodzenosti. V podmienkach vyváženosti nie je možný 

žiadny negatívny stav.“ 
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„Pretože ste v ľudskom živote, ste v stave samotnej nerovnováhy. Voľba zúčastniť 

sa ľudského života bola voľbou zúčastniť sa života nerovnováhy. Pokiaľ žijete v 

ľudskom živote, z tejto situácie sa nemožno celkom vymaniť.“ 

„Možno ju však zmierniť, upraviť a značne zmeniť, jej naklonením k vyváženému 

spektru. Venovaním rovnakej pozornosti všetkým aspektom vášho života, od 

najvnútornejších, duchovných aspektov, cez intermediárne, duševné aspekty k 

najexternejším, vonkajším aspektom, budete schopní zdolať zničujúcu prirodzenosť 

ľudského života byť v stave neustálej jednostrannosti alebo nevyváženosti a 

nerovnováhy.“ 

„Nanešťastie, štruktúra ľudského života na vašej planéte je taká, že vás činí úplne 

závislými od faktorov, ktoré sú zdanlivo mimo vašej kontroly. Musíte jesť, piť, 

obliekať sa, mať prístrešie, atď. Všetky tieto faktory si vyžadujú peniaze. Peniaze sú 

životnou miazgou negatívneho stavu; sú falošnou duchovnosťou. Aby ste mali 

peniaze, musíte sa venovať určitým pracovným činnostiam. Tieto činnosti a starosť 

o zarábanie si na živobytie, platenie vašich účtov (všetko niečo stojí!), atď., vás 

okrádajú o väčšinu vášho času a nútia vás do jednostranného, nevyváženého žitia 

vášho ľudského života.“ 

„Toto je zámerná pasca negatívneho stavu vo veci ľudského života, aby držal ľudí 

vo svojich pazúroch. Na konci dňa je vaše fyzické telo tak unavené, že padnete do 

postele a idete spať, alebo ste schopní len sledovať televíziu, nemajúc čas ani 

energiu na starostlivosť o žiadne iné aspekty vášho života. Nasledujúce ráno 

vstanete a robíte presne to isté, čo ste robili predošlý deň. A toto pokračuje dovtedy, 

kým buď nepadnete mŕtvi, použijúc vyjadrenie vášho jazyka, alebo nejdete do 

dôchodku. A to máte šťastie, ak môžete ísť do dôchodku a zostane vám ešte dosť 

rokov na to, aby ste mohli robiť niečo produktívne a vyvažujúce pre váš život.“ 

„Samozrejme, zvyčajnou tendenciou po odchode do dôchodku je upadnutie do 

opačného extrému. Koniec koncov, ľudský život je postavený na extrémoch. Človek 

sa venuje všemožnému tráveniu voľného času a typom koníčkov bez toho, aby bral 

do úvahy nejaký iný aspekt svojho života.“ 

„Kvôli vyhnutiu sa tejto situácii, aspoň do určitej miery, sa má človek učiť, ako 

využívať voľný čas — počas obeda, počas dopoludňajších a odpoludňajších 

pracovných prestávok a veľmi skoro ráno, ako aj krátko po práci, na vchádzanie do 

vnútra a skúmanie potrieb iných aspektov svojho života spôsobom, opísaným v 

knihe Chápanie a naplnenie nášho pozemského života.“ 

„Toto je jediný spôsob, ako sa môžete vyhnúť pasci negatívneho stavu, zakorenenej 

v ľudskom živote. Samozrejme, také praktiky pri pokuse vyvážiť svoj život, 

nakoľko je to len možné za okolností a v rámci obmedzení ľudského života, budú 

mať oveľa väčšiu hodnotu po vašom odchode z ľudského života. Tieto praktiky 

nastoľujú životný štýl v súlade s prirodzenosťou pravého života pozitívneho stavu, 

dovoľujúc človeku vojsť doň tým najrýchlejším spôsobom, bez potreby pridlhého 

zdržiavania sa v medzisvete duchov. Takže, takéto konanie, kvôli samotným 
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princípom, má mnoho výhod večnej povahy, a nie len pre obmedzený ľudský život. 

Toto je jeden zo spôsobov, ako prežiť ľudský život.“ 

„9. V porovnaní s pravým životom je život v ľudskom živote komplikovaný a ťažký. 

Táto situácia pramení z faktu, že ľudský život je obmedzený, izolovaný a oddelený 

od všetkého ostatného a všetkých ostatných v iných manifestáciách života. Ľudia sú 

spätí so životom, ktorý je horko-ťažko vhodný pre prežitie na planéte Nula. Len 

atmosférické, ekologické a biologicko-chemické podmienky jeho tela umožňujú 

udržiavanie ľudského života nažive a žijúcim. Pre ľudský život nie sú vhodné žiadne 

iné stavy a podmienky. Ľudia nemôžu opustiť svoju planétu bez zničenia svojich 

fyzických tiel vákuom vesmíru alebo podmienkami existujúcimi na iných planétach, 

dokonca aj v ich vlastnej slnečnej sústave. Aby mohli prežiť v takých podmienkach, 

musia nosiť veľmi ťažkopádne zariadenia, ktoré ešte viac obmedzujú ich pohyby a 

činnosti.“ 

„Tieto a mnohé iné ťažkosti a komplikácie sú špecifické pre ľudský život.“ 

„Aby sa to nekomplikovalo a ešte viac nesťažovalo, odporúča sa robiť len to, na čo 

je každý nadaný, bez toho, aby vynakladal svoje snahy a energie na niečo, na čo 

nemá žiadne nadanie. Účelom je tu zamerať všetky svoje životné energie na 

rozvinutie svojich možností a talentov na maximum, bez očakávania, že sa dosiahne 

viac, než je možné v rámci prirodzených obmedzení svojho života.“ 

„V konotácii tohto bodu ide o dvojakú vec: Po prvé: určiť, ako, na čo a pre koho sú 

tieto nadania, schopnosti a životné energie vynakladané. Slúžia nejakému dobrému 

účelu? Alebo sú využívané na zvečňovanie negatívneho stavu? Realizujú sa kvôli 

princípom, s dobrým a pozitívnym úmyslom, zo správnych dôvodov a s vhodnou 

motiváciou? Alebo sú zneužívané v službách ziel a lží, ktoré vedú človeka do 

mŕtveho života negatívneho stavu?“ 

„Po druhé, koná si jedinec svoje každodenné povinnosti a záväzky, v rámci svojich 

talentov, schopností a darov, podľa svojich maximálnych možností, venujúc im plnú 

pozornosť a vykonávajúc ich s radosťou a potešením, kvôli princípu? Alebo sú 

brzdou, otravou, rutinou a monotónnosťou každodenného žitia, ktoré musí 

vykonávať, aby prežil?“ 

„Správnym duchovným prístupom, ktorý podkopáva negatívne aspekty ľudského 

života, dodávajúc mu určitú pozitívnu konotáciu, je robiť, čo kto môže v každej 

situácii, práci, zamestnaní, úlohe, povinnosti alebo čomkoľvek, čo kto má, kvôli 

princípu, lebo tak je to správne a tak to má byť. Ak to jedinec robí, úspešne prežíva 

ľudský život a súčasne buduje dobré a pevné základy pre vstup do pravého života po 

zanechaní ľudského života. Kvôli osvojeniu si tohto životného štýlu treba 

starostlivo zhodnotiť svoj život ohľadne tejto záležitosti a pozrieť sa, čo možno 

urobiť pre zlepšenie svojej situácie v tomto ohľade.“ 

„Svedomitým konaním si svojich životných povinností a záväzkov, kvôli princípom, 

si dotyčný činí svoj život menej náročným a menej komplikovaným. To ho činí 

ľahšie prežiteľným.“ 
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„10. Jedným z hlavných faktorov, ktorý udržiava mŕtvy život negatívneho stavu 

nažive je jeho nepružnosť a netolerantnosť k akýmkoľvek novým ideám, pojmom a 

zmenám. Negatívny stav je rád taký, aký je. Jediné smerovanie, ktoré toleruje, je 

smerovanie k väčšej negativite. Byť negatívnejší nepredstavuje žiadnu zmenu alebo 

rozdiel. Zlo a lož je zlom a lžou bez ohľadu na to, v akom stave alebo miere. Inými 

slovami, pre negatívny stav je prirodzené byť obmedzený.“ 

„Ľudský život bol štruktúrovaný takým spôsobom, aby vyvolanie akejkoľvek 

významnej zmeny v ňom bolo veľmi ťažké alebo aby to trvalo dlhšie, zvlášť a 

hlavne v ľudskej mysli a v ľudských postojoch, správaní a systémoch viery, kde sa 

tá zmena skutočne počíta. Jediná zmena a pokrok, aké negatívny stav a ľudský život 

podporuje a podnecuje, je technologický a vedecký pokrok, pretože je len vonkajšej 

povahy a slúži účelu negatívneho stavu — šíriť sféru jeho vplyvu tak ďaleko a tak 

hlboko, ako je len možné.“ 

„Kvôli tejto prirodzenosti ľudského života je pre ľudí veľmi ťažké zmeniť ich 

pohľady, názory, systémy viery, náboženstvá, filozofie alebo čokoľvek, čo majú v 

tomto ohľade. Majú tendenciu veľmi strnulo lipnúť na nimi prijatom systéme. 

Takým konaním sa stávajú obmedzenými a veľmi často nenávistnými voči 

všetkému, čo nie je súčasťou ich systému viery. Toto môžete vidieť v celých 

dejinách ľudského života, počas ktorých sa ľudia neustále navzájom vraždili kvôli 

prejavu alebo viere v nejaké odlišné idey alebo náboženstvo, alebo Boha, alebo 

čokoľvek, čo majú. Toto je veľmi nebezpečná situácia. Tým, že sú takí, ľudia majú 

veľmi malú šancu dostať sa z pazúrov negatívneho stavu a z jeho mŕtveho života. 

Ľudia si takto prisvojujú životný štýl negatívneho stavu, ktorý ich automaticky 

odsudzuje na pobyt Peklách. Aby ste sa vyhli tejto situácii, odporúča sa vám robiť 

dve veci:“ 

„Po prvé, vždy majte svoju myseľ otvorenú, súc flexibilní a pripravení zmeniť sa 

kedykoľvek to je potrebné. Po druhé, nikdy sa rigidne nestotožňujte so žiadnymi 

pohľadmi, názormi, náboženstvami a systémami viery, existujúcimi v ľudskom 

živote, ktoré vám blokujú možnosť duchovného pokroku a získanie a pochopenie 

skutočnej pravdy.“ 

„Ako si pamätáte, realitou pravého života je neustály proces zmeny, modifikácie, 

novosti a celkového pokroku. Nestagnuje ako negatívny stav. Rigidné, nemeniteľné, 

dogmatické a doktrinárske názory, pojmy a idey sú životom negatívneho stavu. V 

tomto ohľade sa nikdy nemenia. Preto sú stagnujúce a produkované mŕtvym 

životom negatívneho stavu. Vylučujú prítomnosť Pána Ježiša Krista, najmä v 

Jeho/Jej revolučne Novej Prirodzenosti.“ 

„Jedným z hlavných faktorov, ktorý negatívny stav privádza do šialenstva a 

zúrivosti, je zmena v Prirodzenosti Samotného/Samotnej Pána Ježiša Krista. 

Negatívny stav odporuje, popiera a odmieta túto zmenu tým najdivokejším a 

najzúrivejším spôsobom, pretože podkopáva samotný jeho život — jeho strnulosť a 

stagnáciu.“ 
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„Prijatie Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista znamená, že budete mať svoju 

myseľ otvorenú a pripravenú vnímať, rozlišovať, chápať a prijímať nové aspekty 

Absolútnej Pravdy Pána Ježiša Krista, tak ako ich zjavuje v postupných krokoch.“ 

„Toto je najefektívnejší, najúčinnejší a najúspešnejší spôsob radostného prežitia 

ľudského života a jeho duchovnej, duševnej a genetickej džungle.“ 

„11. Ako bolo spomenuté niekoľkokrát predtým, jednou z hlavných charakteristík 

ľudského života sú jeho dvojaké metre a protirečenia, na ktorých je postavený.“ 

„Len ľudia sú schopní myslieť si jedno a hovoriť presný opak; cítiť jedno a 

vyjadrovať opak; vedieť, čo je pre nich vhodné a správne, a predsa sa chovať v 

rozpore s tým poznaním; vedieť, čo je dobré a pravdivé, a napriek tomu byť naďalej 

zlý a žiť životom lží. Túto ohavnosť nemajú žiadne iné sentientné entity, nikde.“ 

„Toto je pre ľudský život a jeho nositeľov najťažší problém. Ľudia sú tak navyknutí 

na tento stav, že nie je pre nich mysliteľná žiadna možnosť iného spôsobu žitia. Keď 

prichádzajú do duchovného sveta po fyzickej smrti ich tiel, sú, takpovediac, k smrti 

šokovaní zistením, že už viac nemôžu skrývať svoju skutočnú povahu a spôsob 

svojho myslenia, cítenia a zmýšľania. Všetko je tam otvorené.“ 

„Nakoľko už viac nemajú žiadnu možnosť skrývania svojich pravých úmyslov, 

myšlienok a pocitov, mnohí z nich sa rozzúria a búria proti takému usporiadaniu. 

Takým konaním si automaticky volia cestu do niektorého z Pekiel, kde tvory 

podobnej povahy formujú svoju vlastnú spoločnosť, robiac čo môžu, v negatívnom 

zmysle, aby pokračovali v podvodnom spôsobe svojho predošlého ľudského života. 

Toto je jeden z najťažšie odstrániteľných kameňov úrazu, čo sa týka ľudskej 

schopnosti duchovného pokroku.“ 

„Pravý život pozitívneho stavu netoleruje dvojaké metre a protirečenia. S tým 

typickým ľudským postojom sa nemôžete ani len priblížiť k pravému životu.“ 

„A predsa, tento postoj je priamo zabudovaný do štruktúry ľudskej mysle a všetkých 

génov jej nervovej sústavy. Ľudia sú takto obmedzení, pozapájaní či upravení od 

samého prvého okamihu ich počatia. Nepoznajú žiadny iný život. Skúsenostne 

nezažili žiadne iné podmienky. Od veľmi skorého detstva, vlastne od samého 

prvého dňa ich fyzického narodenia sa učia skrývať svoje skutočné myšlienky, 

pocity, emócie a úmysly a aj predstierať, že myslia, cítia a zamýšľajú niečo iné. Sú 

formovaní, vymývajú sa im mozgy, alebo sa im vsugerúva, aby sa takto správali. 

,Nie je pekné prejavovať svoje pocity! Nepatrí sa, aby muž plakal! Nie je pekné 

hovoriť také veci!‘ Takéto výroky sprevádzajú ľudský život od kolísky až po hrob.“ 

„Takže, ľudia, aby prežili, sa učia predstierať a byť pokryteckí. Byť takí je pre nich 

také prirodzené ako dýchanie. V istom okamihu sú už tak dobre vycvičení v tomto 

spôsobe života, že už viac neregistrujú rozpory, protirečenia, predstieranie a dvojaké 

metre svojich životov.“ 

„Len čo to dospeje do tohto bodu, situácia sa pre nich stáva duchovne nebezpečnou. 

Stáva sa zaručenou cestou do mŕtveho života negatívneho stavu.“ 
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„Kvôli vyhnutiu sa tejto nanajvýš ničomnej, rafinovanej a účinnej pasci je nutné 

preškoliť sa a zladiť svoje pocity, myšlienky, emócie a úmysly so svojím správaním, 

konaním a postojmi. Nuž, toto je najťažšia úloha zo všetkých. Ak ste napríklad 

nútení vyjadriť svoje skutočné pocity a myšlienky o svojom šéfovi, ktorého 

nemôžete vystáť a ktorý vám neustále ide na nervy, môžete stratiť svoju prácu a 

živobytie. Takým spôsobom nebudete schopní prežiť.“ 

„Toto je dôvod, prečo sa musíte v spôsobe svojho myslenia a cítenia preškoliť, ako 

je naznačené vyššie. Ak začnete zmýšľať a mať z iných ľudí, vrátane svojho šéfa, 

pozitívne a dobré pocity, bez ohľadu na to, akí sú odporní a zlí, bez ohľadu na to, 

nakoľko ste z vonkajšieho pohľadu v práve, nebude treba, aby ste niečo predstierali. 

Takéto zjednotenie všetkých aspektov vašej mysle a vášho správania nastolíte tak, 

že budete mať vzťah k iným ľuďom spôsobom opísaným vyššie v bode číslo šesť. 

Milujete ich a zmýšľate o nich pozitívne kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi v nich — v 

ich schopnosti voliť si a meniť sa. Teda, všetka vaša pozornosť bude presmerovaná 

k Pánovi Ježišovi Kristovi, namiesto toho, aby smerovala k ich negatívnym 

osobnostiam a odpornému správaniu.“ 

„Opäť, toto nie je ľahké urobiť a vyžaduje si to veľa úsilia. Ale ak požiadate o 

pomoc Pána Ježiša Krista vo vás, uspejete v tomto úsilí. Avšak, ako s čímkoľvek 

iným, požiadať sa musí kvôli samotnému princípu, a zo žiadneho iného dôvodu, 

lebo je to správne a náležité a takto to má byť. Inak to nebude fungovať.“ 

„V tomto ohľade sa odporúča požiadať Pána Ježiša Krista, aby vám pomohol 

nastoliť najprv trvalý postoj robenia všetkého len kvôli samotným duchovným 

princípom. Takto sa vyhnete nástrahám negatívneho stavu pri požadovaní vecí kvôli 

niečomu inému.“ 

„Tento bod vám ukazuje, aké je dôležité pracovať na preškolení sa v spôsobe vášho 

myslenia, cítenia, chcenia, zmýšľania a správania, aby ste prežili ľudský život a 

vyhli sa za každú cenu jeho protirečeniam, predstieraniu, dvojakým metrom a 

pokrytectvu.“ 

„12. Ďalšou pascou mŕtveho života negatívneho stavu vo vzťahu k ľudskému životu 

sú ľudské snahy budovať všemožné tradície, zvyky, kultúry, náboženstvá, inštitúcie 

a organizácie, ktoré sa stávajú svätými samé osebe. Keď sú už také entity zriadené, 

ovládnu ľudský život a ovplyvňujú ho vo všetkých jeho aspektoch, diktujúc svoje 

pravidlá, zákazy, tabu a početné obmedzenia, ktoré do krajnosti obmedzujú ľudský 

život v jeho vplyve a prejave.“ 

„Keďže ľudia nemajú žiadny prístup k svojej duchovnej mysli alebo k pravému 

životu pozitívneho stavu, rodia sa do úplnej nevedomosti a treba ich učiť z 

vonkajška. Nemajú teda žiadny prístup k zákonom, pravidlám a princípom, ktoré sú 

vštepené do každej pozitívnej entity od samého prvého okamihu jej počatia. 

Pozitívne sentientné entity nepotrebujú, aby im niekto hovoril, čo robiť, pretože to 

vedia zo svojho vnútra od prvého okamihu ich osobného života.“ 
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„U ľudí to tak nie je. Vedome nevedia nič, ak ich to najprv nenaučia z vonkajška. 

Toto je nezvyčajné, neprirodzené, nenormálne, patologické, nemožné a divné 

usporiadanie ľudského života. Ako bolo uvedené mnohokrát predtým, ľudský život 

bol štruktúrovaný, aby bol presne takýto, aby ilustroval život nevedomosti. Za 

takéhoto usporiadania je pre ľudí úplne prirodzené zhromažďovať sa a formálne sa 

organizovať, vyvíjajúc pravidlá a predpisy, ktoré musia dodržiavať. Ak ich 

nedodržiavajú, sú potrestaní.“ 

„Ich monštruózne systémy sa teda stávajú pre nich pascou, obmedzujúc ich ešte viac 

vo všetkých ohľadoch samotného ľudského života. Nestačí, že ľudia sú obmedzení, 

oddelení a izolovaní vo svojom bytí a existencii, ešte sa aj musia stretávať a 

organizovať vo všemožných entitách a ďalej sa tými entitami limitovať, 

obmedzovať a zotročovať, so všetkými ich smiešnymi pravidlami, nariadeniami, 

predpismi, prejavmi, zákazmi a čímkoľvek, čo majú. Takým konaním sa ľudia ešte 

viac uväzňujú v mŕtvom živote negatívneho stavu. To platí dvojnásobne či 

trojnásobne o ľudských náboženských organizáciách a cirkevníctve, ktoré sa stali 

pelechom démonov, diablov, Satanov a všetkých negatívnych duchov a agentov 

negatívneho stavu.“ 

„Aby ste prežili takýto ľudský život, odporúča sa vám, aby ste sa dištancovali, 

nakoľko to len je možné, od všetkých ľudských inštitúcií a organizácií, zvlášť 

náboženskej povahy, a obmedzili svoje členstvo len na tie, ktoré sú nutné pre vaše 

prežitie a ktoré sú neutrálne alebo sa týkajú len vášho povolania alebo zamestnania. 

V tomto ohľade máte poprosiť Pána Ježiša Krista vo vás, aby vám poradil/a, účasť v 

ktorých organizáciách je pre vás bezpečná, ak vôbec.“ 

„Pán Ježiš Kristus však týmto vyhlasuje, že od tohto dňa členstvo v akejkoľvek 

ľudskej náboženskej organizácii alebo cirkvi, bez ohľadu na to, akého druhu, môže 

byť nebezpečné pre vaše duchovné zdravie. Žiadna z nich nevyznáva, nepodporuje 

alebo neučí o Pravej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, jedinej, na ktorej 

možno budovať pravý duchovný život. Toto platí najmä pre toho, kto číta túto 

knihu. Ak bude niekto dokonca aj po prečítaní si tejto knihy stále lipnúť na starých, 

ľudských náboženských tradíciách, nech by boli akékoľvek, stane sa to pre toho 

jedinca nebezpečnou duchovnou pascou.“ 

„Vo vašom vlastnom záujme, v záujme prežitia ľudského života a v záujme vášho 

života po ľudskom živote sa vám odporúča, aby ste sa úplne dištancovali od 

všetkých tradičných náboženstiev. Voľba je, samozrejme, vaša. Rovnako aj 

následky.“ 

„13. Ako si pamätáte z predošlého, jednou z charakteristických čŕt ľudského života 

je jeho neistota o všetkom. Ak sa pozorne pozriete na ľudský život, zistíte, že jediná 

istota v ňom je nevyhnutnosť ľudskej smrti. Toto sú pochmúrne vyhliadky, pretože 

nikto s istotou nevie, čo sa deje po smrti. Mnohí ľudia veria, že život sa začína a 

končí ich životom na planéte Nula. Odmietajú alebo popierajú predstavu života po 

ľudskom živote. Na druhej strane, tí, čo predsa len veria v taký život po živote, majú 

o ňom, tak ako o všetkom ostatnom v typickom ľudskom živote, veľmi rozporuplnú 
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predstavu. Kresťania veria inak než budhisti; budhisti inak než moslimovia; 

moslimovia inak než hinduisti, atď. Potom existujú početné správy o prípadoch 

života po smrti od ľudí, ktorí boli klinicky mŕtvi a vrátili sa späť do ľudského života, 

činiac všemožné vyhlásenia o svojich konkrétnych zážitkoch. Žiadne z týchto 

vyhlásení alebo rôznych vedeckých alebo náboženských presvedčení nemôže byť 

potvrdené alebo overené žiadnymi ľuďom dostupnými prostriedkami.“ 

„Takže, namiesto toho, aby táto situácia vniesla do tejto záležitosti nejakú mieru 

istoty, prináša ešte viac neistoty a zmätku.“ 

„Preto dokonca aj tí ľudia, ktorí pevne veria v život po ľudskom živote, nerobia nič 

alebo len veľmi málo pre svoju večnú budúcnosť. Ich jedinou starosťou je ich 

fyzický život na planéte Nula. Žijú si svoj ľudský život tak, akoby už nikdy nemali 

opäť žiť. Toto je typický rozpor ľudského života — ústne niečo vyjadriť, ale 

správať sa v úplnom rozpore s tým vyjadrením. Veria v život po ľudskom živote, no 

správajú sa a konajú, akoby nič toho charakteru neexistovalo.“ 

„Neistota ľudského života v tomto, ako aj vo všetkých jeho ostatných aspektoch 

bola zámerne zabudovaná do samotnej štruktúry ľudského života.“ 

„Keby ľudia mali mať istotu, zvlášť v tom, čo očakávať po opustení ich ľudského 

života, venovali by viac pozornosti svojim životom a mali by tendenciu 

pohotovejšie vyvažovať svoj ľudský život. Toto by bola pre negatívny stav smrteľná 

situácia, lebo len málo ľudí by sa chcelo stotožniť so životným štýlom vedúcim k 

mŕtvemu životu.“ 

„No majúc veľmi malú alebo žiadnu istotu, že niečo takéto existuje, ľudia 

prirodzene venujú veľmi malú alebo žiadnu pozornosť tomu, čo má prísť po smrti 

ich fyzického tela. Neznepokojujú sa tou vecou. A ak áno, tak len na dočasnej báze, 

vtedy, keď im zomrie niekto blízky alebo keď vážne ochorejú. Ale, ako plynú dni, 

postupne zabúdajú na tie myšlienky a hneď sú rovno pri starých zvykoch, nerobiac 

nič konštruktívne pre svoj budúci život po ľudskom živote. Takýmto spôsobom sú 

plne podriadení túžbam negatívneho stavu. Aby ste sa vyhli tejto nebezpečnej pasci, 

odporúča sa, aby ste popremýšľali o všetkých faktoroch vášho života, vrátane 

faktora vášho budúceho života po ľudskom živote alebo po smrti vášho fyzického 

alebo hmotného tela.“ 

„Ľudia sa mylne domnievajú, že premýšľanie o ich fyzickej smrti je veľmi 

nezdravé. Z pozície, z akej sa oni pozerajú na fenomén smrti, je to, samozrejme, 

nezdravé. Pozerajú sa naň z hľadiska strachu, úzkosti, obáv mysliac si, že to bude 

koniec všetkého, čo im je tak dôverne známe a jasné. Tejto téme sa teda starostlivo 

vyhýbajú.“ 

„Pri uvažovaní o faktore života po ľudskom živote sa vám odporúča, aby ste sa naň 

dívali z úplne inej perspektívy. Po prvé, máte veriť, že existuje život po ľudskom 

živote, s plným zachovaním si vášho sebauvedomenia, vášho ,ja som‘ a všetkých 

vašich myšlienok, pocitov, náklonností, postojov, snáh a sklonov. Nestratíte nič, ale 

získate všetko. Jediné, čo stratíte, je obmedzenie, izolácia a separácia ľudského 
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života a všetka jeho neistota, protirečenia a dvojaké metre, ako aj všetok váš 

bezcenný materiálny majetok.“ 

„Po druhé, pozerajúc sa na ten život z tejto perspektívy, začnete sa tešiť na ten 

okamih, keď budete vyslobodení z ľudského života. Zároveň však budete robiť 

všetko pre to, aby ste si zachovali váš ľudský život, ak treba, aby ste splnili účel 

vášho ľudského života z hľadiska vašej vlastnej úlohy. To, ako veľmi ste sa snažili 

počas vášho ľudského života, určí vašu pozíciu pri vstupe do toho druhého života. 

Teda, váš ľudský život žijete naplno v súlade s tu načrtnutými princípmi nie až tak 

kvôli samotnému ľudskému životu, ktorý je dočasný a pominuteľný, ako skôr kvôli 

večnému životu. To „kvôli večnému životu“ je založené na robení vecí kvôli 

princípom.“ 

„Preto, aby ste sa vyhli pasci ľudského života a efektívne ho prežili, odporúča sa 

vám, aby ste všetko vo svojom živote robili z hľadiska vášho večného života. Máte 

dôkladne zvážiť, ako váš život počas jeho ľudskej fázy ovplyvní váš budúci osud po 

ľudskom živote. A pretože ten osud je určený faktorom, do akej miery čokoľvek 

robíte alebo nerobíte kvôli princípom, len ak sa usilujete a vynakladáte maximálnu 

snahu, aby ste všetko robili kvôli princípom, kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi a 

všetkým ostatným, nemáte sa čoho obávať. Prežijete ľudský život bez akýchkoľvek 

komplikácií.“ 

„14. Z duchovného hľadiska je jednou z najzničujúcejších tendencií ľudského života 

manipulácia, využívanie, zlé užívanie a zneužívanie životných zdrojov a 

duchovných princípov pravého života na nevhodné účely.“ 

„Ako viete, ľudský život bol výsledkom manipulácie, využívania, zlého užívania a 

zneužívania duchovných princípov pravého života a nového živototvorného 

procesu. Pretože ľudský život bol vyfabrikovaný takým nenormálnym postupom, 

nesie v sebe tie isté tendencie.“ 

„Keď ste skonštruovaní určitými postupmi a procesmi, tie postupy a procesy sa 

stanú základnou vlastnosťou a zdrojom vášho života. Môžete teda s istotou povedať, 

že zdrojom a základnou vlastnosťou ľudského života je tendencia byť manipulujúci, 

prefíkaný a úchylný a využívať, zle užívať a zneužívať všetkých a všetko možné, čo 

je v jeho dosahu. Tento pseudo-princíp ľudského života možno nazvať ,duchovný‘ 

princíp číslo jedna, vďaka ktorému je ľudský život nažive a žijúci.“ 

„Odzrkadľuje sa vo všetkých ľudských činnostiach, bez výnimky alebo vylúčenia 

niečoho. Najvýznačnejšími a najnebezpečnejšími oblasťami ľudského života, v 

ktorých sa tento princíp dôsledne uplatňuje, sú ľudské náboženstvo a ľudská 

sexualita.“ 

„Početné náboženstvá, so všetkými ich príslušnými početnými sektami a rôznymi 

kultovými a spiritualistickými smermi, sú dobrým príkladom tejto tendencie. 

Arogantne a povýšenecky manipulujú, využívajú, zle používajú a zneužívajú rôzne 

duchovné princípy takým spôsobom a formou, aby to vyhovovalo ich vlastným, 

skrytým zámerom. Samozrejme, hlavným účelom tejto tendencie je vládnuť a mať 
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moc nad inými. Interpretujú teda rôzne duchovné princípy takým spôsobom, aby 

dosiahli svoj hlavný cieľ — získanie tejto kontroly a nastolenie svojej moci nad 

ostatnými. Zvyčajne vyhlasujú, že všetky ostatné náboženstvá, sekty, kulty atď., sú 

zavádzajúce a lživé a že len oni správne chápu a aplikujú pravdu. Samozrejme, 

všetky ostatné tvrdia presne to isté. V dôsledku toho máte na vašej planéte ich 

neustále vzájomné krvavé a doktrinárske spory, hádky, boje a ,sväté‘ vojny.“ 

„Nič nie je duchovne nebezpečnejšie, než využívanie duchovných princípov na také 

negatívne účely. Bažiť po nadvláde a moci nad inými znamená okrádať Pána Ježiša 

Krista o Jeho/Jej večné práva a privilégiá. Táto krádež odrezáva prístup k 

skutočnému vnímaniu, chápaniu, uznaniu, prijatiu a správnemu aplikovaniu Božej 

Pravdy. Ak nemáte Božiu Pravdu, ste duchovne slepí a stávate sa duchovne 

mŕtvymi. Tak končíte v mŕtvom živote negatívneho stavu — v Peklách.“ 

„Najhoršie, čo sa kedy môže stať, je manipulovať, využívať, zneužívať a zle jednať 

s inými a chcieť vládnuť a mať moc nad nimi v mene Boha alebo Pána Ježiša Krista. 

Toto Meno sa stáva záštitou, za ktorú sa také manipulácie skrývajú v záujme 

uskutočňovania ich zverských cieľov.“ 

„Mŕtvy život negatívneho stavu je postavený na faktore nadvlády a moci. Nakoľko 

negatívny stav popiera a odmieta pravú moc Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Absolútnu 

nadvládu, ktorá je založená výlučne na slobode voľby, uzurpuje si tú moc a 

nadvládu pre seba, výlučne na základe sily, nátlaku a nútenia.“ 

„Zatiaľ čo Pán Ježiš Kristus nikdy nikomu nevnucuje Svoju nadvládu a moc, 

rešpektujúc slobodu voľby každého, negatívny stav vládne nad svojimi poddanými 

manifestáciou moci a nadvlády nad nimi prostredníctvom nútenia, sily, nátlaku, 

hrozieb, manipulácie, využívania, zneužívania, zlého jednania, trestu a viny. A v 

ľudskom živote robí toto všetko hlavne v mene Boha, Alaha, Budhu, Krišnu, Ježiša 

Krista alebo kohokoľvek iného, koho meno ľudia používajú.“ 

„Tendencia manipulovať, využívať, zle používať a zneužívať, pomocou sily, 

prefíkaných presvedčení a podobných prostriedkov, sa netýka len náboženského 

života. Môžete ju zistiť vo všetkých aspektoch ľudského života. Tendenciou je 

všetko využívať na účel nadvlády a moci.“ 

„Najrozšírenejšou oblasťou, okrem náboženstiev, v ktorej sa táto tendencia 

prejavuje, je oblasť ľudských sexuálnych vzťahov. V tomto ohľade sa sexualita 

vyžíva na manipuláciu iných, kvôli ich ovládaniu, kontrole a moci nad nimi. 

Duchovné nebezpečenstvo tejto situácie spočíva vo fakte, že sexuálne vzťahy sú 

najsúkromnejšie, najintímnejšie a najosobnejšie zážitky, ktoré prenikajú všetkými 

aspektmi jedincovej mysle. Je oveľa ľahšie zotročiť niekoho duchovne a duševne 

prostredníctvom sexuálnych nástrojov než nejakými externejšími a menej účinnými 

prostriedkami.“ 

„Tendencia využívať sexualitu na tento ohavný účel je veľmi často nevedomej 

povahy. Ľudia si často neuvedomujú, že nadväzujú vzájomný sexuálny kontakt 

výlučne s týmto postranným úmyslom.“ 
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„Záležitosť a pojem cudzoložstva a smilstva sa netýka ničoho iného než využívania 

buď duchovných princípov, ako to robia cirkvi, alebo sexuality, ako to robí väčšina 

ľudí, na také účely. Samozrejme, všetci vzdelanci a agenti negatívneho stavu 

presvedčivo interpretujú záležitosť cudzoložstva a smilstva takým spôsobom, aby 

oklamali ľudí, aby uverili, že akýkoľvek iný pohlavný styk než styk v manželskom 

zväzku a v záujme zachovania druhu je cudzoložný a smilný. Takto môžu 

kontrolovať, vládnuť a mať moc nad inými oveľa účinnejším a efektívnejším 

spôsobom.“ 

„Nech je však teraz dané na vedomie pomocou pravdivého duchovného faktu, 

zjaveného v Novom Zjavení, že cudzoložstvo a smilstvo nemá žiadnu inú konotáciu 

než praktizovanie duchovných princípov alebo akýchkoľvek princípov v tej veci, a 

sexuality alebo akýchkoľvek iných faktorov v tej veci, za účelom kontroly, 

nadvlády, manipulácie, využívania, zneužívania a zlého jednania s inými a moci nad 

nimi vo svojom vlastnom záujme alebo z akýchkoľvek postranných dôvodov, alebo 

z akýchkoľvek dôvodov vôbec. Toto je pravda bez ohľadu na to, v akom stave a 

situácii sa to deje — v manželstve alebo za slobodna, s náboženstvom alebo bez 

náboženstva, s cirkvou alebo bez cirkvi, v súlade s právnymi zákonmi, alebo mimo 

právnych zákonov, atď.“ 

„Z hľadiska tohto problému sa záležitosť sebaskúmania, ako to bolo spomenuté 

vyššie, stáva ešte naliehavejšou a dôležitejšou než kedykoľvek predtým.“ 

„Kvôli vyhnutiu sa tejto ničivej pasci ľudského života, danej do neho mŕtvym 

životom negatívneho stavu, treba dôkladne skúmať svoje úmysly a motivácie, s 

ktorými kto pristupuje k akémukoľvek vzťahu a situácii. Treba sa najmä pýtať, do 

akej miery si kto vytvoril sklon k tomuto typu negatívneho alebo, ak to tak chcete 

nazývať, cudzoložného a smilného správania v akejkoľvek situácii svojho života — 

či už ide o sexuálne, alebo o akékoľvek iné vzťahy.“ 

„Keďže tieto sklony sú votkané do samotnej stavby alebo štruktúry ľudského života 

a keďže všetci ste momentálni nositelia toho života, všetci nevyhnutne máte také 

sklony manipulovať, využívať, zneužívať, zle používať, ovládať, dominovať a 

lačnieť po moci. Niektorí viac, niektorí menej. Preto je potrebné, aby ste sa všetci 

mali pred týmito sklonmi neustále na pozore, aby ste sa nestali ich páchateľmi, a 

napokon otrokmi negatívneho stavu.“ 

„Pretože ste ľudia, po prvé, musíte uznať, že máte také sklony, či už si ich vedome 

uvedomujete, alebo nie. Pamätajte si, že v mnohých prípadoch sú tieto sklony 

nevedomé. Negatívny stav rád pôsobí tajne, spoza scény, aby nebol odhalený a 

následne odmietnutý.“ 

„Po druhé, musíte si v sebe vypestovať pocity averzie voči vlastneniu takých 

sklonov.“ 

„Po tretie, odporúča sa vám poprosiť Pána Ježiša Krista vo vašom vnútri, aby vám 

pomohol získať toto uvedomenie, vypestovať si takú averziu a prekonať také sklony, 

alebo ich aspoň plne ovládať, namiesto toho, aby ony ovládali vás.“ 
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„Po štvrté, potrebujete si proti takým sklonom vytvoriť protiopatrenia. Presne 

v momente, keď také sklony objavíte, dôrazne, vedome a nahlas s nimi nesúhlaste, 

povediac si, že nie sú vaše, ale sú vám nanútené negatívnym stavom. Preto ich 

posielate späť ich vlastníkom, lebo nechcete mať s týmito sklonmi nič dočinenia. 

Potom požiadajte Pána Ježiša Krista, aby vás naplnil duchovne správnymi postojmi, 

pocitmi, myšlienkami, úmyslami, motiváciami a správaním vo vzťahu k iným, z 

pozície bezpodmienečnej lásky a múdrosti, kvôli princípom, kvôli Pánovi Ježišovi 

Kristovi a kvôli iným.“ 

„Ako si pamätáte, robiť to kvôli tomuto znamená robiť to aj vo svojom vlastnom 

záujme. Robiac to kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi a iným potvrdzujete svoj pravý 

život, hlboko zahrabaný vo vašom vnútri, v zákutiach vašej najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle, stávajúc sa tým skutočne sám sebou a integrálnou súčasťou toho 

pravého života v pozitívnom stave Stvorenia. Preto to robíte aj vo svojom vlastnom 

záujme. Toto potvrdzovanie sa stáva jedným z najlepších prostriedkov na prežitie 

ľudského života, pretože ľudský život je jedovatý a nebezpečný pre váš pravý 

život.“ 

„Aby ste sa vo vašom sexuálnom živote vyhli pasci ľudského života, odteraz sa 

máte sexuálne stýkať len s takými jedincami opačného pohlavia, ktorí plne a 

kompletne prijali do svojho srdca Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Žiadny iný 

sexuálny pomer nebude produktívny. V skutočnosti sa stane pre vás duchovne 

nebezpečný. Žena či muž Pána Ježiša Krista nikdy nebude využívať sexualitu na 

manipulovanie, využívanie, zneužívanie či nesprávne používanie iných alebo na ich 

ovládanie, alebo na to, aby mala alebo mal nad nimi moc. Zároveň, on alebo ona 

nebude mať žiadnu potrebu sexuálneho pomeru s niekým, kto neprijíma Pána Ježiša 

Krista v Jeho/Jej pravej Novej Prirodzenosti. Robiac to takto budete schopní prežiť 

ľudský život bez prílišných problémov.“ 

„15. A na záver, buďte si, prosím, vedomí, že ľudský život je cesta natesno 

preplnená kameňmi úrazu. Každý, kto sa po tej ceste uberá, bez ohľadu na to, z 

akého dôvodu a za akým účelom, bez ohľadu na to, s akým úmyslom a 

motiváciou, nevyhnutne zakopne a spadne, nie raz, ale mnohokrát za sebou.“ 

„Je nemožné úplne a úspešne sa vyhnúť týmto kameňom úrazu, nakladeným tam tak 

poľahky negatívnym stavom a samotnou prirodzenosťou ľudského života. Nikto 

nevie lepšie než Pán Ježiš Kristus, ktorý osobne zažil ľudský život, že je to pravda. 

On/Ona chápe veľmi dobre ťažkosti ľudského života a rád odpustí a prehliadne pády 

a zakopnutia väčšiny z vás.“ 

„Aby ste však aktivovali toto odpustenie a prehliadnutie Pánom Ježišom Kristom, 

po prvé, musíte uznať, že je to tak. Po druhé, musíte sa vzpriamiť, keď zakopnete, 

alebo vstať, keď spadnete. Nanešťastie, väčšina ľudí má nebezpečnú tendenciu 

zostať v tej istej polohe alebo zostať ležať, kde spadli. V tomto prípade podľahli 

negatívnemu stavu a uspokojili sa so svojou ťažkou a biednou situáciou. Neprežili 

ľudský život.“ 
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„Preto ste povzbudzovaní k tomu, aby ste boli statoční a vytrvalí a nenechali sa 

odradiť a znechutiť, keď zakopnete alebo spadnete. Namiesto toho sa narovnajte 

alebo vstaňte a pokračujte vo svojom putovaní cez nástrahy Údolia Smrti ľudského 

života. Nedovoľte ľudskému životu, aby vás stiahol dolu a získal nad vami 

prevahu.“ 

„Vždy, keď zakopnete alebo spadnete, hneď vyznajte svoje ťažkosti Pánovi Ježišovi 

Kristovi a volajte o pomoc, prosiac Ho/Ju, aby vám pomohol vstať a odvážne, smelo 

a statočne pokračovať vo vašom putovaní, prekonávajúc všetky kamene úrazu na 

vašej ceste k vášmu pravému domovu, mimo ľudského života.“ 

„V tomto úsilí je obsiahnutý jeden z aspektov významu ,nesenia svojho kríža‘. 

Niesť svoj kríž tiež znamená trpezlivo sa neustále narovnávať a vstávať zakaždým, 

keď zakopnete alebo spadnete, a pokračovať vo svojom živote kvôli samotným 

princípom. Konajúc takto prežijete ľudský život.“ 

Okrem toho prišlo slovo Pána Ježiša Krista ku mne 10. marca 1988, hovoriac: 

„Niektorí čitatelia predošlých kníh Nového Zjavenia, prenesených cez teba, Peter, 

sa sťažovali, že obsah Nového Zjavenia je skľučujúci a depresívny, zaoberajúc sa 

len negatívnosťou. Takí ľudia neradi čelia realite negatívneho stavu. Radšej by o nej 

nepočuli, nehovorili a nevideli jej prítomnosť okolo seba a v sebe. Prečo by sa mal 

človek zaoberať negatívnym stavom? ,Pokračujme vo svojich životoch bez 

venovania akejkoľvek pozornosti akejkoľvek negatívnosti alebo faktu, či kdesi tam 

predstavuje pre nás nebezpečenstvo. Ak si nebudeme šelmu všímať, šelma nás 

nechá na pokoji. Sme v bezpečí.‘ Nuž, všetci ľudia tohto charakteru majú takéto 

myšlienky a pocity.“ 

„Toto sú veľmi nebezpečné úvahy a pocity. Negatívny stav miluje takéto úvahy a 

pocity. Koniec koncov, to negatívny stav ich vštepil do ich myslenia a cítenia. 

Vôbec sa nechce dostať do ľudského povedomia, aby mohol ovplyvňovať, riadiť a 

ovládať ich životy bez akýchkoľvek obmedzení alebo prekážok. Pravda o 

negatívnom stave a o skutočnom pôvode a prirodzenosti ľudského života musí vyjsť 

najavo, ak má byť negatívny stav vôbec eliminovaný.“ 

„No vzhľadom na tieto zjavené fakty, je v ľudskom živote vôbec niečo pozitívne?“ 

„V ľudskom živote sú v podstate štyri prvky, ktoré majú nejakú pozitívnu 

konotáciu. Musíte si však pamätať, že dokonca aj tieto prvky sú značne skreslené, 

prekrútené a sfalšované, alebo aspoň držané v takej izolácii, separácii a oddelené od 

ostatného obsahu ľudského života, že ich prítomnosť je takmer nezistiteľná.“ 

„Ako môžu ľudia vedieť, čo je v ľudskom živote pozitívne, ak nemajú žiadny 

základ, podľa ktorého by boli schopní porovnať svoju pozitívnosť s pozitívnosťou 

nejakých iných foriem života? Jediné porovnanie, ktoré majú, je porovnanie v rámci 

samotného ľudského života. To je len kontinuálny spôsob porovnania. Diskrétny 

spôsob porovnania ľuďom nie je dostupný. Môžu porovnať len výsledky a úspechy 
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jednej ľudskej bytosti s druhou. Tento spôsob je samonapájajúcou sa slučkou, ktorá 

nikdy neopustí svoj vlastný kruh.“ 

„Aby sa tento stav ospravedlnil, je lepšie vyhlásiť, že žiadny iný život než ľudský 

neexistuje. Takým spôsobom je samotný ľudský život hodnotou, ktorú možno 

porovnávať s ňou samou. Žiadne iné kritérium pre také hodnotenie neexistuje.“ 

„Je to cyklická logika. Je to spôsob odôvodňovania a opodstatňovania všetkých 

ľudských ukrutností a ohavností, ktoré ľudia páchali počas ich dejín od jaskynného 

človeka až do súčasnosti.“ 

„Teda, jediný spôsob, ako možno objaviť niektoré pozitívne prvky ľudského života, 

aj keď skreslené, prekrútené a sfalšované, je priame zjavenie od Pána Ježiša Krista, 

Ktorý/á vie presne, čo je to ľudský život.“ 

„Prvým pozitívnym prvkom ľudského života je, že každý človek v sebe nesie 

Duchovnú Myseľ, sídlo svojho ,ja som‘ a prítomnosti Pána Ježiša Krista. Z nej 

každý človek žije a je nažive (pamätajte si, že byť nažive znamená mať život — toto 

je stav života; žiť znamená byť v procese žitia — toto je proces života. Pojmy ,žiť‘ a 

,byť nažive‘ nie sú v tomto význame zameniteľné, ako by si to vyžadovali 

gramatické pravidlá anglického jazyka).“ 

„Toto je najpozitívnejší aspekt ľudského života, ako aj akéhokoľvek sentientného 

života vôbec. V konotácii ľudského života je však tento prvok, pochádzajúci z 

génov pôvodných ľudí na vašej planéte, tak izolovaný, obmedzený, separovaný a 

uväznený v ľudskom systéme, že ohromná väčšina ľudí nikdy nefunguje z pozície 

tohto prvku. Väčšina z nich dokonca ani nevie, že majú v sebe tento prvok. Jediné, 

čo im je z tohto prvku dostupné, je hmlisté uvedomenie si svojho individuálneho ,ja 

som‘. Ale čo to ,ja som‘ je, aká je jeho štruktúra a dynamika, aké je, ako funguje a 

žije, o tom nemajú ani poňatia. Mnohí z nich sa dokonca ani nenamáhajú položiť si 

tieto otázky.“ 

„Druhý pozitívny prvok ľudského života, spoločný s akýmkoľvek typom 

sentientného života, je to, že ľudia majú v sebe obsiahnutú schopnosť a dar 

slobodne si voliť a meniť sa. Ako bolo uvedené predtým, toto vybavenie je potrebné 

pre vznik a existenciu každého života.“ 

„Avšak, prirodzenosťou samotného ľudského života je táto schopnosť v ľuďoch 

obmedzená a limitovaná ich voľbou byť neznalí a mať nevedomé procesy. Akú 

voľbu môžete urobiť, ak neviete o všetkých dostupných alternatívach pre vykonanie 

voľby a ak obmedzujete svoju slobodu voľby, aby bolo pre vás veľmi ťažké zmeniť 

sa? Presne o tomto je ľudský život. Takže, voľbou bolo mať veľmi málo volieb a 

veľmi obmedzené príležitosti k zmene tejto voľby. Kvôli tejto voľbe musí každý 

človek naplniť svoj ľudský život, aby ilustroval jedinečný životný štýl zhodný s tou 

voľbou.“ 

„Vnútorne však, zahrabaná v ľudskej najvnútornejšej Duchovnej Mysli, je 

schopnosť voliť si a meniť sa plne zachovaná. Toto je veľmi rozhodujúci stav 
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ľudského položenia, ktorý bol, je a bude využitý Pánom Ježišom Kristom na 

spasenie ľudí z ľudského života.“ 

„Tretí pozitívny prvok ľudského života pochádza z najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle. Príležitostne prenikne a vezme na seba podobu ľudskej intuície, za účelom 

vnímania, cítenia a chápania skutočnej pravdy. Swedenborg nazýval túto schopnosť 

ľudí racionálnosťou. Toto je jediná očividná schopnosť, ktorá odlišuje ľudí od 

nesentientných životných foriem. Táto schopnosť je však blokovaná všetkým tým 

nekonečným zaoberaním sa a stotožňovaním sa ľudí s konvenciami, zvykmi, 

tradíciami, očakávaniami, pozerajúc sa von, chcúc sa zavďačiť a byť uznávaný, a 

podobnými vecami, do tej miery, že väčšina ľudí ignoruje hlas svojej intuície a 

racionálnosti a koná v rozpore s tým hlasom. Táto schopnosť je takisto využívaná 

Pánom Ježišom Kristom na záchranu ľudí pred nimi samotnými.“ 

„Štvrtý pozitívny prvok ľudského života je ľudská schopnosť milovať, starať sa, 

súcítiť a mať empatiu. Táto schopnosť neustále vyžaruje z prítomnosti Pána Ježiša 

Krista v ľuďoch. Teda, nie je špecificky ich, ale Pána Ježiša Krista.“ 

„V skutočnosti všetky štyri pozitívne prvky ľudského života nepatria samotnému 

ľudskému životu, ale sú doň vložené Pánom Ježišom Kristom, aby tlmili, zmiernili, 

riadili a držali na uzde samovražedné a vražedné tendencie ľudského života.“ 

„V tejto konotácii, pretože tieto štyri hlavné pozitívne prvky a všetky ich derivácie 

nie sú inherentne a typicky ľudské, ale sú k ľudskému životu pridané čisto z 

duchovných dôvodov, v ľudskom živote ako takom a samom osebe nemožno nájsť 

nič vskutku pozitívne a dobré. Koniec koncov, ľudský život bol vyfabrikovaný na 

úplne iný účel, než sa predvádzať týmito štyrmi pozitívnymi prvkami. Obsahuje ich, 

pozná ich, pociťuje ich a žije nimi každá sentientná entita. Z takých prvkov sa nedá 

naučiť nič nové, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou každého sentientného života.“ 

„Musíte chápať, a toto sa opakuje koldokola, že ľudský život bol vytvorený za 

účelom živej, skúsenostnej a konkrétnej ilustrácie, ako by vyzeral život, keby 

pochádzal z úplne iného zdroja než z Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej pravých 

duchovných princípov, alebo zo skreslených, sfalšovaných a prekrútených 

duchovných princípov a z ich falošného boha. Žiadny iný účel ľudského života 

neexistoval, neexistuje a nikdy nebude existovať.“ 

„Keď si toto uvedomíte a prijmete, celý ľudský život sa vám bude javiť v úplne inej 

perspektíve.“ 

„To negatívny stav sa snaží ľudskému životu pripísať podmienky, stavy, atribúty a 

charakteristiky, ktoré nie sú ľudské alebo z ľudského života. Ako inak môže 

opodstatniť, ospravedlniť a odôvodniť jeho bytie a existenciu? Negatívny stav 

využíva tieto štyri pozitívne prvky, ktoré pochádzajú od Pána Ježiša Krista, aby 

dokázal, aký je dobrý, cnostný a pozitívny.“ 

„Toto je propaganda negatívneho stavu na držanie ľudí presne tam, kde sú — pod 

kontrolou, nadvládou a vplyvom negatívneho stavu. Keď môžete byť počas vášho 



KAPITOLA 13 

- 363 - 

ľudského života takí dobrí, takí milujúci, takí racionálni, takí logickí, takí intuitívni, 

tak vedomí si seba samých, načo sa meniť? Všetko je v poriadku tak, ako to je. 

Nepokazte tento stav snahou zmeniť ho.“ 

„Ako vidíte, obľúbeným koníčkom negatívneho stavu je pripisovať si 

charakteristiky, črty, atribúty, postoje a správanie, ktoré nemá. Týmto spôsobom 

môže ľudí podvodom presvedčiť, že ľudský život obsahuje tieto prvky buď vďaka 

samotnej jeho prirodzenosti (vidíte, urobili sme ho takýmto!), alebo vďaka 

,láskavému‘ nadeleniu nejakého falošného boha — negatívneho stavu — 

považovaného za skutočného Boha, pretože vám dáva také pekné prvky.“ 

„Toto je veľmi nebezpečná pasca. Okráda ľudí o to, aby chceli využívať svoje 

schopnosti zvoliť si niečo iné a zmeniť sa. Koniec koncov, načo si zvoliť niečo iné, 

ak máte všetko, čo potrebujete, v samotnom ľudskom živote?“ 

„Tento postoj popiera a zavrhuje fakt, že zdrojom týchto štyroch pozitívnych prvkov 

je Pán Ježiš Kristus. Tým uzatvára cestu ku kontaktu, interakcii a k správnemu 

vzťahu s Ním/Ňou. Toto je jeden z mnohých účinných spôsobov, ako negatívny stav 

drží ľudí ďalej od pravej duchovnosti a prijatia Pravej Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Nechyťte sa do tejto pasce. Pozerajte sa na ľudský život zo správnej perspektívy, 

ako je to zjavené v tejto knihe, a obráťte sa k pravému zdroju tých štyroch prvkov 

— Pánovi Ježišovi Kristovi — uznávajúc Jeho/Jej prítomnosť, doznávajúc sa 

Mu/Jej, že Ho/Ju plne spoznávate ako zdroj všetkého pozitívneho, rozumného a 

dobrého vo vás a že Ho/Ju prijímate do svojho srdca ako svojho osobného, 

súkromného a intímneho rodiča, priateľa a Pána Boha, Najvyššieho.“ 

„Takým konaním sa vyhnete všetkým pascám a blokádam negatívneho stavu, 

vštepeným do ľudského života, a úspešne prežijete ľudský život, vyjdúc z neho ako 

víťaz a pán svojho života.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 



- 364 - 

ŠTRNÁSTA KAPITOLA 
 

Dopad Novej Prirodzenosti 
Pána Ježiša Krista na Stvorenie,  

na Zónu Vymiestnenia a na ľudský život 
 

 

12. marca 1988 v ranných hodinách prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Je úplne logické predpokladať, že ak je akýkoľvek život vôbec udržiavaný 

Absolútnym Životom Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie Stvorenia, 

akákoľvek zmena v Absolútnej Prirodzenosti Života bude mať nevyhnutne ohromný 

dopad na všetko živé a žijúce, v akejkoľvek forme, kondícii, stave, procese, 

umiestnení, čase a mieste. Niektoré aspekty tohto dopadu boli už spomenuté 

predtým.“ 

„Bolo naznačené, že Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista — Stvoriteľa — si 

vyžaduje iný prístup sentientných entít vo vzťahu k Nemu/Nej. Bolo zdôraznené, že 

nemôžete dosť dobre nadväzovať vzťah s niečím úplne novým zo starej pozície. 

Staré spôsoby nadväzovania vzťahu nie sú schopné nadviazať správny kontakt s 

niečím, čo potrebuje úplne inú kvalitu toho kontaktu.“ 

„Pán Ježiš Kristus, aby túto situáciu napravil, z pozície Svojej Novej Prirodzenosti 

zahájil proces zmeny a transformácie všetkých, ktorí sú ochotní prijať tieto fakty. 

Tento proces je mnohotvárny a mnohoúrovňový. Má za následok reštrukturalizáciu 

všetkých aspektov sentientnej mysle, aby ju uviedol do súladu s Novou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako už bolo uvedené predtým, tento proces sa riadi multivesmírnym zákonom 

všetkých smerovaní a javov — zvnútra von. Takže, zmeny a transformácie sú najprv 

spustené v najvnútornejšom stave Stvorenia — v duchovnom svete neba.“ 

„Po úspešnom zavŕšení tejto úlohy v najvnútornejšom stave je z tej pozície zahájený 

proces zmeny a transformácie v intermediárnom stave Stvorenia — vo svete 

duchov.“ 

„Štruktúra Stvorenia nedovoľuje obchádzanie úrovní alebo priame vykonávanie 

akejkoľvek zmeny na akejkoľvek inej úrovni predtým, ako sa taká zmena uskutoční 

na najvnútornejšej úrovni. Od toho, čo sa odohráva na najvnútornejšej úrovni, plne 

závisí samotný život všetkých ostatných úrovní bytia a existencie. Preto, ak na 

najvnútornejšej úrovni nie sú vytvorené žiadne idey zmeny a transformácie a ak sa 

na tej úrovni neudeje žiadna následná zmena, nemôže sa udiať ani na žiadnej inej 

úrovni.“ 
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„Dôvodom tohto dôležitého duchovného faktu je to, že žiadna z tých iných úrovní 

nemôže kvôli samotnej ich štruktúre a povahe sama od seba a sama osebe vytvárať 

alebo spúšťať také idey a následné s nimi súvisiace zmeny. To nie je ich funkcia.“ 

„Aby bola teda vyvolaná akákoľvek zmena a transformácia na iných úrovniach, 

najskôr musí k takej zmene a transformácii dôjsť na najvnútornejšej úrovni. Z ideí 

tej zmeny a transformácie môže dôjsť k následnej zmene a transformácii na 

všetkých ostatných úrovniach.“ 

„Samozrejme, to isté platí o zmenách a transformácii vonkajšej úrovne Stvorenia. 

Na tej úrovni nemožno nič zahájiť, kým sa ten proces najprv nedokončí na 

intermediárnej úrovni. Funkcie, správanie a činy vonkajšej úrovne plne závisia od 

duševných procesov intermediárnej úrovne, ktorá dáva podnet k ich odohraniu sa.“ 

„A hoci medzi všetkými týmito udalosťami existuje na všetkých úrovniach určitý 

stupeň synchrónnosti, napriek tomu je ten proces diskrétne postupný. Takto sa to 

deje v pozitívnom stave Stvorenia.“ 

„Ako viete, mŕtvy život negatívneho stavu je závislý od odpadu a zvyškov, 

vylúčených z pozitívneho stavu. Kvôli tomuto faktoru závislosti existuje diskrétne 

postupná synchrónnosť dopadu, ktorý budú mať tieto zmeny a transformácie na 

obyvateľov Zóny Vymiestnenia.“ 

„Teda, iniciácia ideí pozitívnej zmeny a transformácie v najvnútornejšom stave 

Stvorenia aktivuje iniciáciu ideí odmietnutia a popretia tohto procesu na najnižšej 

úrovni Zóny Vymiestnenia.“ 

„Avšak, nutnosť mariť tieto nové idey si vyžaduje zmenu a transmogrifikáciu 

všetkých v najnižších Peklách. Preto sú tamtí rozzúrení, lebo ich staré idey, pojmy a 

nástroje sú voči novým ideám toho najvnútornejšieho v pozitívnom stave úplne 

bezmocné. Musia teda prísť s nejakými novými ideami, pojmami a nástrojmi, ktoré 

sa v negatívnom zmysle hodia k novým ideám toho najvnútornejšieho pozitívneho 

stavu. V procese získavania takých ideí sa mimovoľne menia a transmogrifikujú na 

niečo iné — zvyčajne ešte ohavnejšie, podlejšie, horšie a falošnejšie. Tento proces v 

nich následne iniciuje zmeny a transformáciu ich vlastnej intermediárnej úrovne, a z 

tej úrovne ich vlastnej vonkajšej úrovne. Ako vidíte, medzi štruktúrou pravého 

Stvorenia a Zóny Vymiestnenia je priama súvzťažnosť, pričom je táto Zóna 

presným opakom pravého Stvorenia, v zmysle protipólov — kde by mala byť hlava, 

tam sú nohy negatívneho stavu; a nohy zaujímajú pozíciu jeho hlavy. Takže styčný 

bod medzi nimi je na ich pätách a chodidlách nôh.“ 

„V ľudskom živote na planéte Nula sa dopad tohto charakteru materializuje 

nakoniec.“ 

„Po uskutočnení a úspešnom dokončení všetkých zmien a transformácií v 

pozitívnom stave a všetkých zmien a transmogrifikácií v negatívnom stave sa ich 

následky, dôsledky a výsledky manifestujú, demonštrujú a konkretizujú v ľudskom 

živote na planéte Nula. Ako si pamätáte, ľudský život bol vyfabrikovaný presne za 

tým účelom. V ľudskom živote preto nemôže nikdy nič začať samo od seba a samo 
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osebe. Ľudský život je odrazom, odozvou a reakciou na všetky akcie odohrávajúce 

sa inde.“ 

„Pretože ľudský život je v podstate neutrálnou zónou, sú v ňom prítomní aj agenti 

pozitívneho stavu (v menšine), aj agenti negatívneho stavu (vo väčšine). Zmeny a 

transformácie, ktoré sa odohrávajú v pozitívnom stave, sa odrážajú a vyvolávajú 

odozvu a reakciu v živote agentov pozitívneho stavu. Podobný proces v negatívnom 

stave vyvoláva dôsledky, odozvu a reakciu v živote agentov negatívneho stavu. 

Ilustrovaním týchto zmien poskytujú agenti príslušných stavov všetkým ostatným 

príležitosti pre vykonávanie volieb v oboch smeroch.“ 

„Pamätajte si, že ľudia také ilustrácie potrebujú, pretože sa rodia do neznalosti a 

neuvedomenia a v dôsledku samotnej svojej prirodzenosti sa musia učiť z vonkajška 

na konkrétnych, ilustračných príkladoch. Tie príklady poskytujú spomenutí agenti. 

Čím viac volieb sa vykoná v prospech negatívneho stavu, ako je to v prípade ľudí na 

vašej planéte, tým menší je počet agentov pozitívneho stavu a tým väčší je počet 

agentov negatívneho stavu. Keď už bude vykonaná konečná voľba úplne pre 

negatívny stav, agenti pozitívneho stavu budú z vašej planéty vzatí, aby sa mohla 

zrealizovať úplná ilustrácia prirodzenosti negatívneho stavu na jeho následkoch, 

výsledkoch a dôsledkoch.“ 

„Nuž, toto je dôvod, prečo je v ľudskom živote akákoľvek reakcia na akékoľvek 

zmeny, ku ktorým došlo inde, oneskorená niekedy tisícky, alebo dokonca milióny 

rokov vášho času, kým tieto zmeny nie sú úplne dokončené inde.“ 

„Takto prirodzene prebieha vo všeobecnosti proces zmeny. Samozrejme, tento popis 

hovorí o tom, ,ako‘ ten proces prebieha z hľadiska pozorovania, ale nehovorí ,prečo‘ 

a ,čo‘ prebieha. Prečo sa tie zmeny musia odohrávať, a keď sa odohrávajú, čo sa 

mení? Odpoveď na otázku ,prečo‘ možno nájsť v Zákone duchovného pokroku a 

zmeny, definovanom v desiatej kapitole tejto knihy. Potreba zmeny je v skutočnosti 

štrukturálne zakotvená v samotnej povahe života. Takto si život udržiava svoje 

žitie.“ 

„Ako si pamätáte, Absolútny Zdroj života — Pán Ježiš Kristus — vpúšťa život do 

jeho relatívneho stavu a položenia v postupných krokoch. Každý krok predstavuje 

novú zmenu, vyžadujúcu si prispôsobenie, transformáciu, úpravu a modifikáciu 

starého alebo predošlého kroku. Tieto zmeny sa, samozrejme, zobrazujú v životnom 

štýle nositeľov rôznych krokov manifestácie života. Zmeny v negatívnom stave sú 

mimovoľne aktivované zmenami v pozitívnom stave, v dôsledku vyššie uvedeného 

faktora závislosti. Zmeny v ľudskom živote sú zobrazeniami oboch.“ 

„Odpoveď na otázku ,čo sa mení‘ je zložitejšia. Úplne závisí od kvality a obsahu 

idey, uvoľnenej z Absolútneho Života Pána Ježiša Krista pre ďalší krok, ktorý má 

nasledovať po predošlom.“ 

„Čo môže mať zásadne väčší dopad než idea uvoľnená Stvoreniu, týkajúca sa 

štrukturálnej zmeny Samotnej Prirodzenosti Pána Boha, Najvyššieho, na plnosť 

Pána Ježiša Krista? Musíte si pamätať, že sa tu zaoberáme Charakterom Absolútnej 
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Zmeny. Pretože Najvyšší bol Absolútny, Jeho/Jej zmena nemôže byť relatívna. 

Musí byť absolútna. Zmena tohto rozsahu si vyžaduje zmenu všetkých úrovní, sfér, 

stupňov, stavov, procesov, podmienok, miest, časov a čohokoľvek, čo máte, 

všetkých a všetkého súceho a existujúceho. Nikto a nič nie je vylúčené alebo vyňaté 

z tohto dopadu; jediným rozdielom je čas a miesto tejto zmeny.“ 

„Teda, napríklad všetky bytia a existencie, ktoré sú časopriestorovo viazané, budú 

potrebovať tisícky eónov, aby zažili a zobrazili plný dopad tej zmeny v ich vlastnej 

štruktúre a stave.“ 

„V tomto ohľade je teda odpoveď na otázku, čo sa mení, veľmi jednoduchá: V 

procese zmeny a transformácie sú všetky aspekty štruktúry a dynamiky sentientnej 

mysle a jej prirodzenosti. A pretože multivesmír Stvorenia závisí vo svojom bytí a 

existencii od sentientnej mysle, primerane sa zmení jeho štruktúra a prirodzenosť.“ 

„Tento typ zmeny však obsahuje ešte jeden faktor. Veľmi málo ľudí a iných si 

uvedomuje, aký je to faktor. Keď hovoríme o zmenách, hovoríme o všetkých a o 

všetkom, čo je a existuje. Avšak, Absolútna Zmena v Absolútnej Prirodzenosti 

Najvyššieho, ktorý sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista, si vyžaduje odlišné 

usporiadanie. Nemôže sa obmedzovať len na to, čo je a existuje. Akákoľvek zmena 

v tej Prirodzenosti si podľa svojho vlastného princípu vyžaduje nové stvorenie. 

Keďže taká prirodzenosť predtým neexistovala, nemohol existovať ani stav, 

odzrkadľujúci túto Novú Prirodzenosť.“ 

„Ako vidíte, máme tu dva faktory tejto zmeny: 1. Zmena všetkých a všetkého, čo už 

je a existuje, a 2. stvorenie niečoho nového, čo doteraz nebolo a neexistovalo, kým 

sa táto zmena neudiala alebo nebola dokončená.“ 

„Pán Ježiš Kristus týmto zjavuje, že práve dokončil/a stvorenie úplne nového, 

medzivesmírneho, medzidimenzionálneho a multimodálneho vesmíru, s úplne 

novými sentientnými entitami a ich príslušnými prostrediami a nesentientnými 

životnými formami, ktoré plne odzrkadľujú túto Novú Podobu a Obraz Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Dopad tohto nového stvorenia, ako aj dopad Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, z ktorej bol tento nový vesmír stvorený, bude nevypočítateľného rozsahu. 

Ešte raz, kvôli zopakovaniu, bude otriasať základmi celého multivesmíru Stvorenia 

počas nastávajúcich eónov.“ 

„Nuž, musíte pochopiť, že Pán Ježiš Kristus, pretože je mimo času a priestoru, a 

súčasne v čase a priestore, tvorí z bezčasových a bezpriestorových podmienok. 

Teda, tých pár mesiacov v ľudskom ponímaní času na planéte Nula od času 

Absolútnej Zmeny Najvyššieho na Pána Ježiša Krista sa môže rovnať alebo 

súvzťažiť v bezčasových a bezpriestorových podmienkach s mnohými miliardami, 

alebo dokonca biliónmi rokov.“ 

„Na to, čo sa tu zjavuje, sa musíte snažiť pozerať z úplne inej perspektívy, než na 

akú ste zvyknutí. Pokúste sa presiahnuť ľudské ponímanie ideí z hľadiska 

lineárneho spôsobu myslenia. Inak vám to, čo sa tu zjavuje, nebude dávať žiadny 
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zmysel, vám, čo ste naučení myslieť lineárnym spôsobom. Aj keď to pre ľudí nie je 

ľahké, predsa len majú schopnosť presiahnuť tento spôsob, alebo aspoň intuitívne 

vycítiť, čo sa tu oznamuje. Nutným predpokladom a prototypom pre stvorenie tohto 

nového vesmíru bolo vytvorenie Novej Nebeskej Spoločnosti a Novej Školy pre 

duchovné znovupoučenie, reštrukturalizáciu, obnovu, znovuzrodenie a 

transformáciu, ktoré boli opísané v knihe Posolstvá z vnútra.“ 

„Boli vytvorené krátko pred zavŕšením Absolútnej Zmeny Absolútnej Prirodzenosti 

Najvyššieho na Pána Ježiša Krista, ako príprava na tento rozhodujúci a zásadný 

krok.“ 

„Členovia Novej Nebeskej Spoločnosti a osadenstvo Novej Školy, pretože 

predstavujú najvnútornejšie najvnútornejšieho tejto oblasti Stvorenia, boli medzi 

prvými, ktorí podstúpili vyššie uvedené zmeny a transformáciu. Odteraz sú plne 

zosúladení s Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„Po dokončení procesu ich duchovnej transformácie pomáhali Pánovi Ježišovi 

Kristovi, spoločne s ďalšími podobnými členmi zvyšku Stvorenia, pri stvorení 

nového medzivesmírneho, medzidimenzionálneho a multimodálneho vesmíru.“ 

„Je ešte jeden dôležitý dôvod, doteraz nezjavený, prečo Najvyšší podstúpil/a túto 

Absolútnu Zmenu a Transformáciu vo Svojej Absolútnej Prirodzenosti, stanúc sa 

plnosťou Pána Ježiša Krista. Zlúčenie a skríženie ľudského tela Ježiša Krista s touto 

Prirodzenosťou má nesmiernu preventívnu hodnotu. Urobilo sa to aj kvôli 

následnému zabráneniu, aby došlo k opätovnej aktivácii negatívneho stavu a jeho 

mŕtveho života — keď už bude odstránený, deaktivovaný a úplne zlikvidovaný.“ 

„Ako si pamätáte, všetky zážitky negatívneho stavu, od samotného okamihu jeho 

aktivácie po úplne posledný okamihu jeho deaktivácie, budú naveky uložené v tej 

časti Multiverzálneho Vedomia, ktorú Svätá Biblia volá Jazero Ohňa a Síry. Ak by 

mala opäť niekedy vyvstať otázka, ako by vyzeral život, keby pochádzal z nejakého 

iného zdroja než z Pána Ježiša Krista, bola by okamžite zodpovedaná zážitkami a 

príkladmi uloženými v tom Jazere.“ 

„To Jazero možno ponímať ako multivesmírny/multiverzálny archív technologicky 

najpokročilejšej koncepcie, ktorý umožňuje každému pýtajúcemu sa opätovne zažiť 

odpoveď tým najživším, najnázornejším a najkonkrétnejším spôsobom, akoby bol 

súčasťou toho života. Táto účasť sa veľmi vzdialene podobá holografickému 

princípu — pre jej popis neexistuje žiadny lepší termín — aj keď v oveľa 

pokročilejšej forme, než bude k dispozícii v budúcnosti ľuďom.“ 

„A teraz, so vstupom do Ohnivého Jazera — Archívu je ten problém, že bez 

špeciálneho typu ochrany by pýtajúci sa nemohol prežiť ten zážitok.“ 

„Pretože Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista umožňuje každému zažiť Ho/Ju v 

sebe tým najsúkromnejším, najintímnejším a najosobnejším spôsobom, pýtajúci sa 

bude vždy sprevádzaný do toho Jazera Pánom Ježišom Kristom ako záštitou a 

ochranou.“ 
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„Avšak, keby Pán Ježiš Kristus nemal túto Novú Prirodzenosť, ktorá zahŕňa ľudské 

telo, vyfabrikované z prvkov negatívneho stavu, Ohnivé Jazero — Archív — by 

nedokázalo zniesť Jeho/Jej prítomnosť a v zlomku sekundy by zhorelo na popol. V 

nezvyčajnom zmysle je Archív žijúca entita. Všetky drahocenné a hodnotné 

skúsenosti a spríkladnenia životného štýlu negatívneho stavu by zmizli navždy a 

nadobro. Nezostalo by z nich nič. V tom prípade by v dôsledku tej otázky negatívny 

stav musel byť aktivovaný neustále koldokola. To by bolo zbytočným mrhaním 

vzácnych životných energií.“ 

„Majúc však vo Svojej Prirodzenosti to telo, Pán Ježiš Kristus môže do toho Jazera 

bezpečne vstúpiť a s použitím toho tela môže bezpečne ochrániť pred zničením a 

smrťou tak Archív, ako aj pýtajúceho sa.“ 

„V tomto dôležitom zmysle má Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista nesmierny 

preventívny význam.“ 

„Ako vidíte, čím viac zažívate dopad tohto faktu o Pánovi Ježišovi Kristovi, tým 

viac môžete chápať Absolútnu nutnosť toho, že pôvodný Najvyšší získal túto 

prirodzenosť — skrz Jeho/Jej inkarnáciu vo forme Ježiša Krista na vašu planétu — 

a že vstúpil do Pekiel.“ 

„V procese zmeny, modifikácie a transformácie všetkých tých, ktorí už sú a 

existujú, dochádza k úplnej reštrukturalizácii spôsobu ich vnímania, chápania, 

myslenia, chcenia, cítenia, zamýšľania, správania, konania a vytvárania vzťahov.“ 

„Najprv sú reštrukturalizované ich duchovné mysle, aby mohli prijať, včleniť do 

seba a vstrebať ideu Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Po vykonaní toho sa 

zmení podoba, obsah a režim duchovnej mysle, najvnútornejšie každého ducha, 

odrážajúc novú štruktúru Pána Ježiša Krista.“ 

„Všetky nové idey v duchovnej mysli sú vytvárané z pozície zjednotenia a syntézy 

všetkých prvkov duchovného stavu. Predtým boli vytvárané a vnímané z pozície 

analýzy a klasifikácie. Okrem toho, nebolo k dispozícii žiadne priame zažitie prvkov 

nachádzajúcich sa mimo Stvorenia. Existencia zjednocujúceho princípu všetkých sa 

predpokladala potenciálne a teoreticky, nie však priamo a skúsenostne. Nové idey 

boli vytvárané z pozície vnútra, nezávisle od vonkajška, a potom boli premietané do 

vonkajška. Tentoraz sa vytvárajú z vnútra spolu s vonkajškom, ako zo zjednoteného 

celku všetkého. Teda, teraz sa aj vonkajšok stáva účastníkom procesu tvorby, a 

nielen prijímateľom jeho výsledkov.“ 

„Len čo je reštrukturalizácia duchovnej mysle dokončená, intermediárna/prostredná 

myseľ prechádza tým istým procesom z hľadiska jej vlastnej štruktúry. Proces jej 

duševnej činnosti plne reaguje na reštrukturalizovanú duchovnú myseľ a získava 

spôsob myslenia, uvažovania, cítenia, zamýšľania, chcenia atď., ktorý odzrkadľuje 

túto novú pozíciu. To isté sa deje s vonkajšou mysľou a s následnými štýlmi 

správania, konania, postojov a života vo všeobecnosti.“ 

„Rozdiel medzi sentientnými entitami, ktoré boli a existovali pred touto základnou 

zmenou, a entitami, ktoré boli práve stvorené, je vo fakte, že tie predošlé si plne 
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zachovávajú spomienky a skúsenosti svojho predchádzajúceho stavu. A hoci môžu s 

istotou povedať, že nie sú také, aké bývali a že v nich nezostalo nič staré, napriek 

tomu vedia, aké to bolo pred zmenou. Stále sú schopné porovnať svoj súčasný stav s 

tým predošlým.“ 

„Naproti tomu, nové sentientné entity novo stvoreného vesmíru majú úplne novú 

prirodzenosť. Táto nová prirodzenosť odráža niečo, čo nikdy predtým nebolo a 

neexistovalo. Inak by to nebolo nové.“ 

„Aby mohol byť zaistený duchovný pokrok tohto rozsahu, Pán Ježiš Kristus stvoril 

v súlade s potrebami zmeny a transformácie starého alebo predošlého stavu úplne 

nový stav, ktorý v sebe neobsahuje nič z predošlých bytí a existencií. Nemôže v 

sebe obsahovať nič staré, pretože existujúce sentientné entity, vyvíjajúce sa k 

nasledujúcej, vyššej úrovni duchovného uvedomenia, už to staré zažili, vďaka, skrz 

a v rámci ich vlastného života. Opätovné zažívanie starého by bolo zbytočným 

opakovaním, neposkytujúcim im žiadne nové poučenie, pripravujúc ich tak o proces 

duchovného pokroku.“ 

„Kvôli vyhnutiu sa takej stagnácii a konečnej duchovnej smrti Pán Ježiš Kristus 

stvoril niečo úplne nové, čo nikto predtým nikdy nezažil, nevymyslel ani nevnímal.“ 

„Tento novo stvorený stav sa stáva základom, na ktorom môže dôjsť k ďalšiemu 

kroku duchovného pokroku každého.“ 

„Nuž, keď sa jedná o takú základnú zmenu, akou je Absolútna Zmena Absolútnej 

Prirodzenosti Najvyššieho v plnosť Pána Ježiša Krista, nemôžete si ani zďaleka 

predstaviť, aký má dopad na celé Stvorenie a jeho multivesmír a k akej štruktúre 

nového vesmíru to bude viesť v dôsledku tej Absolútnej Zmeny.“ 

„Nutnosť stvoriť taký nový vesmír pramení z faktu, že zvyšok už existujúceho 

Stvorenia potrebuje zažiť plné dôsledky Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — 

niečo, čo nikdy predtým neexistovalo — v konkrétnom relatívnom stave.“ 

„Pamätajte si, prosím, že Pán Ježiš Kristus je Absolútny. Zmena v Jeho/Jej 

Prirodzenosti je preto tiež absolútna. Všetci ostatní sú však voči tomu Absolútnemu 

relatívni. Kvôli svojej relatívnosti nemôžu priamo zažiť Absolútny Stav. Napriek 

tomu ho však potrebujú zažiť, aby si zachovali svoju zmenu a transformáciu.“ 

„Toto možno urobiť jedine stvorením vesmíru, ktorý by ako celok plne odrážal túto 

Novú Absolútnu Prirodzenosť. Pretože tento vesmír je stvorený z Absolútneho 

Nového Stavu Pána Ježiša Krista, stáva sa relatívnym k tej Absolútne Novej 

Prirodzenosti. Preto v tom novom vesmíre môže mať zvyšok multivesmíru Stvorenia 

konkrétnu skúsenostnú ukážku Absolútnej Zmeny Absolútnej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Stáva sa spríkladnením tej Prirodzenosti v podmienkach, ktoré sú 

zosúladené so zmyslovými, vnemovými a rozumovými schopnosťami všetkých už 

existujúcich entít.“ 

„Toto je hlavný dôvod tvorenia nových vecí, popri tvoreniu ich kvôli princípom, 

ako je to opísané v dvanástej kapitole tejto knihy.“ 
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„Sú určité aspekty tohto nového vesmíru, ktoré môžu byť v obmedzenom zmysle 

zjavené:“ 

„1. Ako ste si všimli, tento vesmír bol nazvaný medzivesmírny, medzidimenzionál-

ny a multimodálny. Toto nie je náhoda. Ako už bolo opísané predtým, Stvorenie 

pozostáva z multivesmíru. Multivesmír pozostáva z nekonečnej rozmanitosti 

vesmírov s ich príslušnými galaxiami, slnečnými sústavami, planétami a rôznymi 

nebeskými telesami. Každý samostatný vesmír sa zase skladá zo svojej vlastnej 

duchovnej dimenzie alebo sveta, intermediárnej dimenzie alebo sveta a prírodnej 

dimenzie alebo sveta.“ 

„Všetky vesmíry multivesmíru sú vzájomne diskrétne. Nemiešajú sa. Také sú aj 

dimenzie v rámci každého samotného vesmíru. Ani ony sa nemiešajú. Jediné 

spojenie, ktoré medzi nimi existuje, je cez biele, alebo čierne (v Zóne 

Vymiestnenia) diery, ktoré zakrivujú čas a priestor. Komunikácia medzi nimi sa 

uskutočňuje prostredníctvom súvzťažností, symboliky a reprezentácií. Každý vesmír 

má svoj vlastný, jedinečný spôsob bytia a existencie. Každá dimenzia v tom ktorom 

vesmíre má zase svoj vlastný špecifický spôsob bytia a existencie. Nemajú 

vzájomne nič spoločné, až na to, že spolu súvzťažia.“ 

„V rámci samostatného vesmíru tvorí jeho duchovná dimenzia alebo svet 

najvnútornejšie toho vesmíru; intermediárna dimenzia alebo svet tvorí jeho 

duševnosť alebo dušu; a prírodná alebo fyzická dimenzia alebo svet tvorí jeho 

formu manifestácie alebo telo. Toto je štruktúra Stvorenia, ktorá bola a existovala 

doteraz.“ 

„Absolútna Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista si vyžaduje zmenu v tejto 

štruktúre. Túto zmenu predstavuje novo stvorený vesmír. Fakt, že je medzivesmírny, 

vyjadruje pozíciu, ktorú zaujíma vo vzťahu ku všetkým ostatným vesmírom 

multivesmíru Stvorenia. Vďaka svojej špeciálnej, jedinečnej a nezvyčajnej pozícii 

je nový vesmír priamo spojený so všetkými ostatnými vesmírmi. Toto je priamy, 

okamžitý prístup, aký predtým nebol a neexistoval. Takže, tento vesmír odráža 

Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ktorý má osobný, fyzický, intímny a 

okamžitý prístup ku všetkým modalitám bytia a existencie, vrátane celej Zóny 

Vymiestnenia so všetkými jej Peklami.“ 

„Dôvodom, prečo bol nový vesmír umiestnený do takej blízkosti ku všetkým 

ostatným, bolo to, že vďaka tej blízkosti môže všetkým z prvej ruky ilustrovať a 

spríkladniť Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Koniec koncov, bol stvorený 

presne na ten účel. V tomto ohľade sa komunikácia a spojenie s inými vesmírmi 

neobmedzuje len na súvzťažnosti, symboliku a znázornenia, ale je to aj priama 

interakcia, zoči-voči. Ako si pamätáte, doba takého spôsobu komunikácie (skrz 

súvzťažnosti, symboliku a znázornenia) v pravom živote Stvorenia pominula. 

Momentálne je dočasne zachovaná len vo vzťahu k Zóne Vymiestnenia a planéte 

Nula.“ 

„Fakt, že nový vesmír sa volá medzidimenzionálny, odráža jeho vlastnú štruktúru, 

ktorá sa líši od všetkých ostatných štruktúr. Tento vesmír v sebe obsahuje tri 
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dimenzie alebo svety — duchovný, intermediárny a fyzický, ale v odlišnom 

položení. Tieto svety sú skrížené a zlúčené do jednoty, jedinosti a harmónie 

všetkých ich celkových funkcií, tak ako je Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 

skrížením a zlúčením všetkých Absolútnych Prvkov Života, vrátane ľudského tela a 

prvkov Zóny Vymiestnenia, ktoré boli za tým účelom zbožštené.“ 

„Teda, tri svety alebo dimenzie nového vesmíru sa nejavia ako vzájomne oddelené a 

diskrétne, ako je to v prípade všetkých ostatných vesmírov. Namiesto toho sa javia 

ako jedna zjednotená dimenzia v jej troch aspektoch funkcie. Táto situácia odráža 

fakt, že Najvyšší sa stal Pánom Ježišom Kristom — Jednou Absolútnou Entitou v 

jej troch Absolútnych Aspektoch: Pán, predtým nazývaný Otec alebo Boh, Jehova, 

alebo Absolútna Duchovná Myseľ; Ježiš, predtým nazývaný Syn Boží, alebo 

Absolútna Intermediárna/Prostredná Myseľ alebo Absolútna Duša; a Kristus, 

predtým nazývaný Syn Človeka alebo nositeľ pravdy, alebo Absolútna Vonkajšia 

Myseľ.“ 

„Nuž, také oddelenie aspektov v Absolútnom Stave už viac nie je udržateľné, lebo 

nedávno bol dokončený proces ich kríženia a zlučovania s fyzickým telom Ježiša 

Krista, ako je to zjavené v druhej kapitole tejto knihy. Toto je ďalší dôvod, prečo 

má byť Pán Ježiš Kristus nazývaný Jeho/Jej plným menom — Pán Ježiš Kristus — 

bez oddeľovania akýchkoľvek jeho zložiek alebo prvkov. S Ním/Ňou možno 

nadväzovať vzťah len s Jeho/Jej celkovou Absolútnou Prirodzenosťou, a nie s jej 

oddelenými zložkami a prvkami. Tým, že Ho/Ju bude niekto volať Pán Ježiš 

Kristus, a nie jednoducho ,Pán‘, alebo ,Pán Ježiš‘, alebo ,Ježiš Kristus‘, alebo 

,Kristus‘, dotyčný vzýva túto jednotu a potvrdzuje prítomnosť pravého a Jediného 

Boha, Pána Najvyššieho — Pána Ježiša Krista. Takým konaním dotyčný zároveň v 

sebe vytvára priaznivé podmienky pre získanie podobného stavu zjednotenia 

všetkých aspektov a zložiek svojej vlastnej sentientnej mysle.“ 

„Teraz nový vesmír konkrétnym a skúsenostným spríkladnením a ilustráciou tejto 

situácie umožňuje každému, kto je s ním v kontakte, dosiahnuť podobný stav 

medzidimenzionálnosti a zjednotenia.“ 

„Fakt, že nový vesmír sa nazýva multimodálny, odráža štýl jeho bytia a existencie. 

Nie je to žiadny špecifický štýl, ale interakcia, začlenenie a manifestácia všetkých 

štýlov v úplne novej modalite, aká predtým nebola a neexistovala.“ 

„Táto situácia odráža začlenenie a zlúčenie prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula, ktoré boli očistené od všetkého zlého a lživého obsahu a namiesto toho 

naplnené dobrom a pravdou, do celku Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Tým 

činom Absolútny Štýl Bytia a Existencie Pána Ježiša Krista obsahuje všetky ich 

modality. Dovtedy pôvodná modalita Jeho/Jej Absolútneho Štýlu neobsahovala nič 

ľudské a nič zo Zóny Vymiestnenia. V tej Prirodzenosti teda chýbalo niečo dôležité, 

čo tam bolo len potenciálne, prostredníctvom sľubu daného celému Stvoreniu, že 

potenciálnosť tejto situácie sa uskutoční a zrealizuje v správny čas, za 

najvhodnejších podmienok, keď to bude najuskutočniteľnejšie, najvhodnejšie a 
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najprospešnejšie pre všetkých. Udialo sa to v čase Prvého Príchodu Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Len čo bol proces zlučovania a kríženia v Pánovi Ježišovi Kristovi dokončený, 

mohol byť stvorený nový vesmír, odzrkadľujúci tento multimodálny stav.“ 

„2. Nový vesmír svojou prirodzenosťou a obsahom plní úlohu zjednocujúceho 

princípu všetkých ostatných vesmírov v multivesmíre Stvorenia.“ 

„Zmeny a transformácie zvyšku Stvorenia sa majú porovnávať s novým vesmírom. 

Výsledky týchto zmien a transformácií sa majú hodnotiť, posudzovať a potvrdzovať 

podľa stavov a procesov toho nového vesmíru. Nový vesmír, fungujúc ako ukážka a 

príklad toho, aký/á byť vo vzťahu k Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, sa stáva 

spojovacím článkom, prostredníctvom ktorého môže každý komunikovať v 

multivesmíre s každým.“ 

„Ako si pamätáte, Nová Nebeská Spoločnosť mala túto funkciu v obmedzenom 

zmysle. Spájala nebesia, pozostávajúce z bývalých ľudí, so zvyškom ich vlastného 

vesmíru. V tej dobe však ešte nebolo vhodné zjaviť pravú prirodzenosť a postavenie 

ľudského života v rámci všetkých ostatných manifestácií a foriem života. Prvým 

krokom v tomto ohľade, ako pokračoval proces kríženia a zlučovania v Absolútnej 

Prirodzenosti Najvyššieho, bolo spojiť ľudské nebesia so zvyšným s nimi 

súvzťažiacim vesmírom. Také spojenie chýbalo. Len čo bolo to spojenie nadviazané 

a Nová Škola otvorená, mohol byť pripravený a potom začatý ďalší krok.“ 

„Ďalší dôležitý krok sa však nemohol začať, kým nebol dokončený proces kríženia a 

zlučovania ľudského tela Ježiša Krista s celkom Najvyššieho.“ 

„Toto je dôvod, prečo sa Novej Nebeskej Spoločnosti hovorilo prototyp a 

predchodca tohto nového vesmíru. Mala pripraviť všetkých na prijatie nového 

vesmíru do onej obrovskej multivesmírnej rodiny, ktorý by mal podobnú funkciu 

ako Nová Nebeská Spoločnosť, len v oveľa väčšej miere — spojenie multivesmíru, 

všetkých dimenzií a všetkých modalít života všetkých bytí a existencií.“ 

„Stvoreniu takej obrovskej entity, akou je tento typ vesmíru so všetkými jeho svetmi 

a sentientnými i nesentientnými životnými formami a ich príslušnými prostrediami, 

musí predchádzať stvorenie jeho prototypu. Pretože zložkami, ktoré chýbali v 

Prirodzenosti Najvyššieho, boli ľudské zložky vyfabrikované z prvkov Zóny 

Vymiestnenia, čo by nedovolilo stvorenie nového vesmíru s jeho špecifickým typom 

prirodzenosti, prototyp nového stvorenia musel byť vyvinutý z tých istých zložiek. 

Koniec koncov, to ony znemožnili Stvoreniu zažiť stav a položenie, ktoré si teraz 

naplno užíva.“ 

„Toto je dôvod, prečo bolo spomenuté, že členovia Novej Nebeskej Spoločnosti 

pomáhali Pánovi Ježišovi Kristovi pri tvorení tohto nového vesmíru.“ 

„Nakoľko nový vesmír predstavuje tento zjednocujúci princíp, všetky zmeny a 

transformácie, zamerané na zjednotenie sentientných entít a ich príslušných 

vesmírov, musia byť posudzované podľa stavov a procesov tohto nového vesmíru.“ 
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„3. Nový vesmír svojou štruktúrou a dynamikou zavádza do multivesmíru Stvorenia 

nový typ duchovnosti, odrážajúci sa v spôsobe, akým jeho členovia nadväzujú vzťah 

a uctievajú Pána Ježiša Krista.“ 

„Ak by nejaká ľudská bytosť stretla nejakú novú sentientnú entitu z toho vesmíru a 

opýtala sa ho/jej, akú cirkev navštevuje a do akej cirkvi chodí, odpoveď by bola: 

,Chodím do cirkvi Pána Ježiša Krista‘. A ak by sa ho/jej opýtali, kde sa tá cirkev 

nachádza, odpovedala by: ,V mojom srdci‘.“ 

„Toto naznačuje, že ich vzťah a uctievanie Pána Ježiša Krista je veľmi súkromnej, 

intímnej a osobnej povahy, čo súbežne zahŕňa všetky aspekty ich osobnosti — z 

vnútra von. A pretože to rovnako zahŕňa aj vonkajšok, zažitie tej súkromnej, 

intímnej a osobnej interakcie a uctievania je k dispozícii na zdieľanie a opätovanie s 

každým, kto prejaví túžbu urobiť to.“ 

„Do tohto uctievania a vzťahu bol zavedený úplne nový komponent. Neoddeliteľnou 

súčasťou ich zjednotenej, jednej sentientnej mysle je ich duchovno-duševno-

prírodno-fyzická sexualita. Ak máte nadväzovať vzťah s celou Novou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista z pozície celej vašej zjednotenej mysle, musíte 

do toho zahrnúť všetko zahrňujúci nástroj zdieľania — sexualitu.“ 

„Doteraz ostatné Stvorenie skutočne nadväzovalo sexuálny vzťah s Najvyšším len 

sprostredkovane, a nie osobne, súkromne a intímne. Nadväzujete s Ním/Ňou 

sexuálny vzťah cez svojho sexuálneho partnera a váš sexuálny partner cez vás. V 

ženskom sexuálnom partnerovi, z pohľadu muža, bol pohlavný styk vždy s 

Feminínnym Princípom Najvyššieho. V mužskom sexuálnom partnerovi, z pohľadu 

ženy, bol pohlavný styk vždy s Maskulínnym Princípom Najvyššieho.“ 

„Ako už bolo spomenuté predtým, neexistuje žiadny sexuálny vzťah muža k mužovi 

ani ženy k žene, pretože ide o rovnaký princíp. Tento typ homosexuálneho vzťahu je 

možný len v ľudskom živote, aby zobrazoval skreslený, zvrátený, zohavený a 

sfalšovaný životný štýl toho života. Inými slovami, taká sexualita je dovolená za 

účelom ilustrácie a spríkladnenia, ako sexuálny vzťah nemať alebo akým spôsobom 

sa nemilovať.“ 

„Avšak, v novom vesmíre bol k vyššie uvedenému sexuálnemu vzťahu s Pánom 

Ježišom Kristom pridaný úplne nový komponent. Okrem sprostredkujúceho zážitku 

môžu teraz mať sexuálny vzťah s Pánom Ježišom Kristom priamo — muži s Jej 

Absolútnym Feminínnym Aspektom; a ženy s Jeho Absolútnym Maskulínnym 

Aspektom.“ 

„Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista taký nezvyčajný vzťah umožňuje. 

Samozrejme, nezvyčajný je len z ľudského pohľadu. V pravom živote pozitívneho 

stavu je toto najvítanejšia, prirodzená situácia, ktorá existovala len potenciálne a cez 

sprostredkovanie.“ 

„Majúc však v celku Svojej Prirodzenosti ľudské telo, teraz je Pán Ježiš Kristus 

schopný nadväzovať vzťah s každým všade najsúkromnejším, najosobnejším a 
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najintímnejším spôsobom. A čo je súkromnejšie, intímnejšie a osobnejšie než 

skutočné milovanie sa?“ 

„Samozrejme, spôsob pohlavného styku a milovania sa v pravom živote pozitívneho 

stavu a v novom vesmíre nemá absolútne nič spoločné so spôsobom ľudí. Ľudská 

sexualita a milovanie sa je odpornou, živočíšnou karikatúrou a úplným prekrútením, 

skreslením a zohavením pravej sexuality pozitívneho stavu.“ 

„Nový vesmír teda zavádza tento úplne odlišný komponent priameho pomeru, 

spĺňajúc sľub pôvodného Pána Boha Najvyššieho Jeho/Jej Stvoreniu, že to bude tak. 

Ten sľub sa naplnil v Pánovi Ježišovi Kristovi a v stvorení tohto nového vesmíru, 

ktorý zobrazuje taký vzťah.“ 

„Nič nie je inšpirujúcejšie, príjemnejšie, potešujúcejšie, povznášajúcejšie, 

radostnejšie a napĺňajúcejšie než mať vzťah s Pánom Ježišom Kristom aj sexuálnym 

spôsobom. Plnosť Božskej Lásky a Božskej Múdrosti možno zažiť len v plnosti 

takého nádherného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Nový vesmír je názorným a 

spríkladňujúcim stavom a procesom takého všetko zahŕňajúceho vzťahu.“ 

„Skutočný význam duchovnosti a uctievania Pána Ježiša Krista je obsiahnutý v 

tomto type vzťahu. Chodiť do kostola znamená chodiť k Pánovi Ježišovi Kristovi a 

zažívať Jeho/Jej prítomnosť v každej čiastočke svojho ducha, duše a tela, milujúc sa 

s Ním/Ňou, a tým procesom nadobúdajúc väčšie poznanie a chápanie Neho/Nej, 

iných a seba a väčšiu mieru lásky k Nemu/Nej, iným a k sebe. Toto je vlastne pravá 

duchovnosť a uctievanie.“ 

„Nový vesmír je stelesnením tohto typu duchovnosti a uctievania. Toto nastoľuje 

multimodálny vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi v priamom zmysle: k Pánovi 

Ježišovi Kristovi ako jedinému Stvoriteľovi; k Pánovi Ježišovi Kristovi ako 

jedinému Rodičovi; k Pánovi Ježišovi Kristovi ako Priateľovi, Bratovi a Sestre; k 

Pánovi Ježišovi Kristovi v podobe najkrajšej ženy pre milovanie sa s mužom, alebo 

najkrajšieho muža pre milovanie sa so ženou; a v mnohých ďalších spôsoboch 

vzťahu, spríkladnených v novom vesmíre.“ 

„4. Pretože nový vesmír je multimodálny, medzivesmírny a medzidimenzionálny, 

sentientné entity stvorené pre jeho užívanie sú vybavené veľmi špeciálnou a 

jedinečnou mysľou a telom.“ 

„Ako viete, väčšina vonkajších foriem životného prejavu sentientných entít je 

vytvorená z ich vonkajšieho prostredia (nech je jeho podstata akákoľvek). Takže 

počas ich pobytu v tom prostredí sú ním viazané. Je to veľmi špecifické prostredie, 

ktoré toleruje len tie životné podmienky, pre ktoré bolo sentientnou mysľou 

stvorené. Bez špeciálnej úpravy, uspôsobenia a prípravy nemôže v tom prostredí 

prežiť nik iný.“ 

„Na druhej strane, fyzická forma nových sentientných entít v novom vesmíre toto 

obmedzenie nemá. Kvôli povahe, štruktúre, účelu, cieľu a pozícii toho nového 

vesmíru sa vyžaduje, aby jeho obyvatelia boli vybavení formami, ktoré môžu ľahko 

a pohodlne prežiť a plne fungovať bez akýchkoľvek prekážok a ťažkostí v 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 376 - 

akomkoľvek súcom a existujúcom prostredí, vrátane všetkých prostredí Zóny 

Vymiestnenia so všetkými jej Peklami (vrátane Pekiel pseudo-tvorcov) a vrátane 

prostredia ľudí na planéte Nula.“ 

„Tento zázračný stav plne odráža Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ktorý sa 

vďaka tejto novozískanej prevratnej prirodzenosti môže objaviť, byť prítomný a 

fungovať na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek čase, v akomkoľvek stave, v 

akýchkoľvek podmienkach, v akomkoľvek procese a v akomkoľvek prostredí bez 

výnimky alebo vylúčenia niečoho a bez akéhokoľvek nebezpečenstva pre 

kohokoľvek.“ 

„A ešte zázračnejšie je, že sentientné entity zo všetkých ostatných prostredí, miest, 

časov, podmienok, stavov, procesov atď., vrátane ľudí a všetkých obyvateľov Pekiel 

a celej Zóny Vymiestnenia, môžu ľahko a pohodlne prežiť a plne fungovať v 

prostredí nového vesmíru, bez akejkoľvek nutnosti zdĺhavej prípravy, úpravy a 

prispôsobovania sa. Každý, kto vstupuje do toho vesmíru, sa cíti akoby vstupoval do 

svojho vlastného prostredia, len na nejakej úplne cudzej planéte, ktorá má rovnaké 

zložky životného podporného systému ako jeho/jej rodná planéta.“ 

„Toto je absolútne nutnou podmienkou sentientnej životnej formy nového vesmíru, 

ak má splniť svoj účel, cieľ a funkciu znázornenia, spríkladnenia, uskutočnenia, 

realizácie a manifestácie Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista z hľadiska 

relatívneho vnímania Jeho/Jej Absolútnej Zmeny.“ 

„Ako môžete znázorniť a spríkladniť vôbec niečo, ak ste izolovaní a nedostupní 

akýmkoľvek iným sentientným entitám, pochádzajúcim z ich nekonečne 

rozmanitých príslušných životných prostredí?“ 

„Sentientné entity tejto úplne novej prirodzenosti nikdy predtým neexistovali. Pred 

nádherným uskutočnením sa Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista by nikto tej 

prirodzenosti nemohol existovať v takej plnosti ako ony.“ 

„Toto je vyspelejšie stvorenie. Umožňuje každému, odkiaľkoľvek a z ktorejkoľvek 

doby v pravom Stvorení vstúpiť do tohto vesmíru a pomocou toho vesmíru 

komunikovať a nadväzovať vzťah s kýmkoľvek, odkiaľkoľvek a z ktoréhokoľvek 

času, bez nutnosti špeciálnej, zdĺhavej a ťažkopádnej prípravy, úpravy alebo 

prispôsobovania sa.“ 

„Odteraz každý, kto bude cítiť potrebu alebo túžbu komunikovať alebo nadviazať 

vzťah s kýmkoľvek, kdekoľvek alebo kedykoľvek v pozitívnom stave Stvorenia, 

jediné, čo musí urobiť, je vyjadriť takú myšlienku a vstúpiť do toho vesmíru a 

dosiahnuť tam svoj cieľ. Vďaka špeciálnym prostriedkom nového vesmíru sa toto 

stane takmer okamžite.“ 

„Opäť, táto schopnosť odráža fakt, že Pán Ježiš Kristus je prítomný súbežne, 

diskrétne a kontinuálne všade a v každom čase, bez akejkoľvek výnimky alebo 

vylúčenia niečoho. Jeho/Jej priama prítomnosť zahŕňa aj celý mŕtvy život 

negatívneho stavu a ľudský život na planéte Nula.“ 
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„5. Pozícia nového vesmíru v multivesmíre Stvorenia je tiež nezvyčajná a osobitá. 

Súčasne zaberá nie-priestor a nie-čas, diskrétny stav a kontinuálny proces, ako aj 

priestorom a časom viazané kontinuum, v špeciálne zakrivenom stave, ktorý mu 

poskytuje priamy, jednoznačný prístup nielen do všetkých ostatných vesmírov 

multivesmíru Stvorenia, ale aj do Zóny Vymiestnenia, do všetkých jej Pekiel a na 

planétu Nula.“ 

„Jedným z mnohých účelov, prečo bol nový vesmír stvorený, bolo spustiť úplný 

proces eliminácie negatívneho stavu.“ 

„Ako viete, tento proces sa začal odhalením a ukázaním skutočnej tváre a 

prirodzenosti negatívneho stavu. Nanešťastie, pre ľudí a všetkých ostatných v Zóne 

Vymiestnenia znamená fakt tohto odhalenia a ukázania väčšiu mieru zintenzívnenia 

zloby a falzifikácie a odporných a nešťastných následkov, výsledkov a dôsledkov 

takého zintenzívnenia. Nový vesmír vyvoláva túto situáciu samotnou svojou 

existenciou. Ako si pamätáte, negatívny stav nemôžete eliminovať, kým sa jeho 

pravá prirodzenosť neodhalí a neukáže a každý si ju plne neuvedomí.“ 

„Deje sa tu to, že stvorenie nového vesmíru tejto monumentálnej prirodzenosti núti 

všetkých vedúcich členov všetkých Pekiel prísť s novými, opačnými prostriedkami, 

ktorými budú odporovať, podkopávať, blokovať, brániť a znemožňovať funkciám 

toho vesmíru, aby ovplyvňovali negatívny stav. Nutnosťou robiť to je odhaľovaná 

prirodzenosť negatívneho stavu, pretože jeho členovia musia vynaložiť väčšiu mieru 

zloby a falzifikácie, aby boli schopní vyvážiť všetko nové a pozitívne, prichádzajúce 

z toho vesmíru.“ 

„Majte však na pamäti, že tu máte dočinenia s celým vesmírom. Toto nie je hocijaký 

vesmír, ale medzivesmírny, medzidimenzionálny a multimodálny vesmír.“ 

„Pre negatívny stav to znamená, že členovia nového vesmíru môžu slobodne vstúpiť 

do ktorýchkoľvek pekiel, vrátane Pekiel pseudo-tvorcov a planéty Nula a vykonať 

čokoľvek, čo chcú, pre nich najbezpečnejším možným spôsobom. A nikto v Peklách 

s tým nemôže urobiť absolútne nič. Toto je pre negatívny stav zatiaľ 

najnebezpečnejšia situácia.“ 

„Ale, samozrejme, toto len zobrazuje schopnosť Pána Ježiša Krista robiť to isté skrz 

Jeho/Jej Novú Prirodzenosť. Toto je tá najnebezpečnejšia situácia pre bytie a 

existenciu negatívneho stavu v jeho mŕtvom živote. Toto je situácia, ktorá môže 

spôsobiť a spôsobí úplné, kompletné a konečné odhalenie úplnej, kompletnej a 

celkovej skutočnej prirodzenosti negatívneho stavu a všetkých foriem, podmienok, 

stavov a procesov jeho manifestácie, vedúc k ukončeniu jeho mŕtveho života.“ 

„Nie div, že táto situácia mobilizuje všetkých členov Pekiel. Teraz potrebujú 

vyfabrikovať svoj vlastný pseudo-vesmír, porovnateľný čo do moci, účinnosti a 

pozície s novým pravým vesmírom. Taká fabrikácia by im poskytla rovnaké výsady 

v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, ako má nový vesmír v multivesmíre 

Stvorenia, ako je to opísané v bode číslo štyri.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 378 - 

„Jediným problémom je, že nikto v Peklách nemá potrebnú schopnosť a poznanie, 

ako vyfabrikovať taký anti- alebo pseudo-vesmír. Pre plné odhalenie negatívneho 

stavu a jeho konečnú elimináciu je však taká fabrikácia absolútnou nutnosťou. Aby 

sa to teda urobilo, je nutné dovoliť otvorenie Pekiel pseudo-tvorcov, zrušiť ich 

väzbu, obmedziť ich na sféru Zóny Vymiestnenia (zatiaľ) a dovoliť im, aby začali s 

takou fabrikáciou. Len pseudo-tvorcovia majú potrebné poznanie a schopnosť 

vyfabrikovať taký anti-vesmír, porovnateľný s novým vesmírom.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie, že oddnes, presne v tomto momente, boli pseudo-

tvorcovia prepustení do pseudo-najvnútornejšej úrovne Pekiel a z tej pozície 

vyfabrikujú tento nový anti-vesmír s jeho novými pseudo-životnými formami, ktorý 

pseudo-zjednotí celé pseudo-stvorenie Zóny Vymiestnenia. Len čo dokončia 

fabrikáciu tohto anti-vesmíru, pseudo-tvorcovia budú schopní postupne znovu 

ovládnuť celú Zónu Vymiestnenia. Z tej pozície, po dovŕšení tohto prevratu, 

uskutočnia svoj druhý príchod na planéte Nula, ktorý, ako si pamätáte, predchádza 

konečnej fáze Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako dlho potrvá pseudo-tvorcom uskutočniť pseudo-stvorenie tohto nového anti-

vesmíru a s jeho pomocou ovládnuť celú Zónu Vymiestnenia, nemožno zjaviť 

ľudskými slovami lineárneho času. Bude to trvať toľko, koľko treba.“ 

„Zatiaľ sa bude pomaly dostavovať dopad všetkých týchto zjavených faktorov na 

ľudský život. Taká je prirodzenosť ľudského života a jeho pozícia. Budete 

zaznamenávať postupný a neustály úpadok a pokles stability vo všetkých aspektoch 

ľudského života; viac a viac nepokojov všetkého druhu a povahy; väčšiu a väčšiu 

mieru zloby a falzifikácie; viac a viac falošnej duchovnosti a prenosu pseudo-

nových zjavení prostredníctvom početných takzvaných kontaktérov, falošných 

prorokov a falošných kristov a guru všetkých odtieňov a pováh. Budete tiež 

zaznamenávať väčší a väčší technologický pokrok, väčšinou deštruktívneho 

charakteru, s ich okrajovou aplikáciou v ľudských službách, ako je napríklad 

medicína a cesty do vesmíru.“ 

„A, samozrejme, aj v pozitívnom zmysle existuje dostupnosť tohto pravého a 

originálneho Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ako jediného zdroja duchovnej, 

nebeskej, kozmickej, vesmírnej a multivesmírnej pravdy pre túto dobu nepokojov, 

prevratov a duchovných revolúcií.“ 

„Prežitie a spása ľudského života a mŕtveho života negatívneho stavu (vlastne, 

všetkých účastníkov v mŕtvom živote a v ľudskom živote) sú umožnené 

dostupnosťou tohto Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. V tomto tvrdení je 

obsiahnuté tajomstvo!“ 

„Ten/tá, kto chce prežiť a byť spasený z ľudského života a z mŕtveho života 

negatívneho stavu, nech využije sluch, ktorý má, aby počul, prijal a aplikoval, čo 

Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto kapitole a v celej knihe.“ 
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PÄTNÁSTA KAPITOLA 
 

Tajomstvo Nového Zjavenia 
 

 

16. marca 1988, veľmi skoro ráno, prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Na úplnom konci predošlej kapitoly bola uvedená zmienka o tajomstve Nového 

Zjavenia. Bola spojená s prežitím a spásou všetkých členov mŕtveho života 

negatívneho stavu a ľudského života. Je namieste trochu rozviesť túto záležitosť.“ 

„Nové Zjavenie obsahuje určité informácie, ktoré neboli nikdy priamo zjavené 

alebo vzaté do úvahy počas minulosti ľudstva na vašej planéte. Aj keď sú tieto 

informácie dostupné v niektorých knihách Svätej Biblie, sú ukryté v jednom z ich 

vnútorných, duchovných významov. Tento konkrétny význam nebol nikdy nikým 

správne odhalený alebo interpretovaný. Niektoré aspekty iného duchovného 

významu tých kníh v Svätej Biblii boli správne interpretované cez a 

prostredníctvom Swedenborga. Avšak, význam týkajúci sa tejto konkrétnej 

záležitosti nebol zjavený, kým neprišla táto časť Nového Zjavenia.“ 

„Každé nové zjavenie prichádzajúce priamo od Pána Ježiša Krista je poskytované v 

podstate na dva účely: Jedným účelom je zhodnotenie, vysvetlenie a doplnenie o 

najnovšie informácie všetkého, čo sa odohrávalo a bolo dostupné do momentu 

prenosu Nového Zjavenia.“ 

„Toto je nutná súčasť Nového Zjavenia, lebo treba plne pochopiť udalosti, ktoré 

predchádzali Novému Zjaveniu. Tieto udalosti možno správne pochopiť len z 

pozície Nového Zjavenia, ktoré nie je integrálnou súčasťou obsahu predošlého 

kroku.“ 

„Správne pochopenie nemožno získať z perspektívy predošlého kroku, pretože ten 

je k sebe neobjektívny. Každý krok, pretože je diskrétny voči ktorémukoľvek inému 

kroku a kontinuálny len v rámci seba, má tendenciu zachovávať si svoj spôsob bytia 

a existencie. Preto si neuvedomuje potrebu zmeny. Sám sa hodnotí z tej pozície, že 

je potrebný, postačujúci a stále užitočný. S takýmto postojom by vznikol 

nebezpečný trend stagnácie a správny tok duchovného pokroku by bol prerušený.“ 

„Preto len čo sa vyčerpá užitočnosť a duchovný obsah akéhokoľvek kroku, stáva sa 

predmetom prehodnotenia. To prehodnotenie sa vykonáva nie z perspektívy obsahu 

toho kroku, ale z pozície a obsahu nasledujúceho kroku. Toto prehodnotenie sa 

zameriava na všetky idey, pojmy, vnímania, vedomosti, chápania a životné štýly, 

ktoré riadili odchádzajúci krok. Zameriava sa na to, do akej miery, ak vôbec, je 

obsah toho kroku z tejto perspektívy použiteľný v novom, nasledujúcom kroku. Sú 

nejaké idey, pojmy, poznatky, vnímanie, chápanie atď., ktoré by bolo užitočné 

ponechať? A ak sú, tak v akej forme a stave? Do akej miery potrebujú úpravu, 

zmenu, preformulovanie, opätovné uspôsobenie atď., aby sa hodili do toho nového 

kroku? Alebo by mali byť všetky vyhodené ako úplne neužitočné pre budúcnosť? 
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Akému účelu slúžili v predošlom kroku a prečo by už nemohli byť ponechané 

ďalej?“ 

„Nové Zjavenie slúži ako nástroj Posledného Súdu v rukách Pána Ježiša Krista. 

Extrahuje, čistí a umýva akékoľvek zrnká univerzálnych právd, obsiahnuté v starom, 

odchádzajúcom kroku.“ 

„Musíte chápať, že každý krok, aby sa ujal, obsahuje v sebe nejaké aspekty 

multiverzálnych právd, ktoré sú platné pre všetky časy a pre všetky kroky. Okrem 

týchto aspektov obsahuje prevažne relatívne pravdy, platné len v jeho vlastnej sfére 

vplyvu a pôsobenia.“ 

„Multiverzálne pravdy, obsiahnuté v tom kroku, musia byť z neho vyňaté a zbavené 

vplyvu relatívnych právd toho kroku. Len čo sú vyňaté, relatívne pravdy toho kroku 

strácajú svoj život a stávajú sa zastaranými. Život každého kroku je udržiavaný 

prítomnosťou univerzálnych alebo multiverzálnych právd v ňom. Ak odstránite tieto 

pravdy, nezostane nič, čo by dávalo život pokračovaniu toho kroku.“ 

„Účelom Posledného Súdu ľudí, ktorí sa zúčastnili toho kroku, nie je súdne konanie, 

rozsudok, jeho uskutočnenie a zavrhnutie súdeného, ako sa domnievajú mnohí ľudia 

na vašej planéte. Jeho účelom je namiesto toho osvietenie, poučenie a uvedenie do 

pozornosti všetkých aspektov ich životného štýlu. To sa robí oddelením 

multiverzálnych právd od relatívnych právd a ukázaním, akému účelu presne slúžili; 

a do akej miery bola naplnená užitočnosť tejto konkrétnej kombinácie multiverzál-

nych právd a relatívnych právd v rámci toho kroku.“ 

„Len čo dôjde k tomu oddeleniu, účastníkom toho kroku je daná možnosť voľby 

prejsť k ďalšiemu kroku, po podstúpení nutnej duchovnej transformácie. V procese 

ich duchovnej transformácie sú zbavení vplyvu relatívnych právd a je im daný nový 

súbor správnych duchovných ideí, ktoré budú ovládať ich život v ďalšom kroku.“ 

„Volebný proces v tomto ohľade, so slobodným prijatím následkov takej voľby, je 

procesom ich Posledného Súdu. Správne slová, ktoré by sa mali v tomto ohľade 

použiť, sú Posledný Seba-Súd.“ 

„Tajomstvo tejto situácie spočíva vo fakte, že nikomu nie je dovolené nikoho súdiť. 

Dokonca ani Pán Ježiš Kristus nikoho nesúdi. Dôvodom, prečo sa volá Sudca, je to, 

že je prítomný v každého schopnosti slobodne si voliť a meniť sa. Pán Ježiš Kristus 

účinkuje v tomto procese ako Radca, Konzultant a Podporovateľ pri akejkoľvek 

voľbe, ktorú ide dotyčný jedinec urobiť. Jeho/Jej prítomnosť slúži aj ako motivačný 

a intenčný faktor v procese oddeľovania všetkých multiverzálnych právd od 

relatívnych právd, ktoré v sebe každý jedinec obsahuje. Ako viete, Pán Ježiš Kristus 

je Sám/Sama Osebe a Sám/Sama od Seba Multiverzálna Pravda. Proces 

oddeľovania tejto Pravdy vyzerá, akoby Pán Ježiš Kristus súdil príslušného jedinca, 

lebo to vyzerá ako vystúpenie z toho jedinca a s odstupom názorné ukázanie 

rozdielov medzi tými dvoma. Názorné ukázanie rozdielov vyzerá, akoby bol 

dotyčný súdený, zatiaľ čo sa fakticky ten jedinec súdi sám/sama, svojím postojom k 

Multiverzálnej Pravde — Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 
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„Len čo sú všetky aspekty multiverzálnych právd z odchádzajúceho kroku vyňaté a 

užitočnosť, ktorej ten krok slúžil, je pochopená a vzatá na vedomie, aktivuje sa 

druhý účel Nového Zjavenia. Týmto účelom je formulovanie nových ideí, pojmov, 

vnímaní, chápania, poznania a životného štýlu, ktoré budú obsahom 

prichádzajúceho alebo nastupujúceho kroku. Bez tohto Zjavenia by sa nový krok 

nemohol uskutočniť.“ 

„Tajomstvo druhého účelu Nového Zjavenia tkvie vo fakte, že zjavuje tie aspekty 

multiverzálnych právd a ich relatívnu aplikáciu, ktoré neboli doteraz nikdy k 

dispozícii.“ 

„Tým, spolu s vyššie opísaným prvým účelom, Nové Zjavenie činí všetko, čo bolo 

predtým zjavené alebo oznámené účastníkom predošlého kroku, úplne zastaraným. 

Takže prijatie nových ideí Nového Zjavenia sa stáva záležitosťou duchovného 

prežitia pre všetkých účastníkov predošlého kroku. Toto je pravda bez ohľadu na to, 

či sa niekto nachádza v pravom živote, mŕtvom živote, alebo v ľudskom živote. 

Odmietnutie alebo popretie nových ideí Nového Zjavenia mení pravý život na mŕtvy 

život, mŕtvy život robí mŕtvejším a ľudský život končí v mŕtvom živote negatívneho 

stavu.“ 

„Samozrejme, v pravom živote pozitívneho stavu nikto nikdy nepoprel alebo 

neodmietol žiadne idey Nového Zjavenia. Ako viete, jedno je odmietnuť alebo 

poprieť niečo, a iné je mať potenciálnu možnosť urobiť to. V tomto prípade je 

odmietnutá a popretá potenciálna možnosť odmietnutia a popretia. Ako vypadáva do 

Zóny Vymiestnenia, je tam ukoristená a využitá ako základňa pre vlastnú voľbu jej 

členov — odmietnuť a poprieť, alebo prijať a zmeniť sa.“ 

„Život mŕtveho života negatívneho stavu pochádza z možnosti každého v pravom 

živote pozitívneho stavu odmietnuť a poprieť pozitívny stav. Ako je odmietaná a 

popieraná realizácia a uskutočnenie tejto možnosti, táto vypadáva do Zóny 

Vymiestnenia. Účastníci Zóny Vymiestnenia prijímajú ideu odmietnutia a popretia a 

robia si z nej ich realizovaný a uskutočnený životný štýl. Toto je tajomstvo ich život 

podporujúceho systému.“ 

„Pri formulovaní tajomstva Nového Zjavenia treba vziať do úvahy nasledovné 

body:“ 

„1. Hlavným tajomstvom Nového Zjavenia je jeho zdroj. Nové Zjavenie nemôže 

poskytnúť nikto iný než Pán Ježiš Kristus. Toto je Absolútna Pravda. Ak je Pán 

Ježiš Kristus Multiverzálna/Multivesmírna a Absolútna Pravda Sám/Sama Osebe, 

Sám/Sama zo Seba a Sám/Sama Sebou, je len logické predpokladať, že pravé Nové 

Zjavenie môže prísť len z tohto Absolútneho Zdroja. Takže skutočným Autorom 

Nového Zjavenia musí byť Pán Ježiš Kristus. Žiadny iný zdroj zjavenej ,pravdy‘ by 

nemohol byť absolútny, a preto by nemohol v sebe obsahovať náležité poznanie 

skutočnej pravdy a aktuálnosť/včasnosť jej zjavenia.“ 
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„Všetky také zjavenia, prichádzajúce v mene Pána Ježiša Krista alebo v mene 

kohokoľvek iného, sú relatívnej alebo falošnej povahy, poskytnuté za účelom 

odvedenia ľudí a všetkých ostatných od pravého Nového Zjavenia. Každý anjel, 

duch alebo entita, čo tvrdí komukoľvek na vašej planéte alebo v Zóne 

Vymiestnenia, že je buď zdrojom, alebo prenášateľom Nového Zjavenia, je 

podvodný duch alebo entita. Tvrdenie takého ducha alebo anjela, že hovorí z 

poverenia Pána Ježiša Krista, už viac nie je pravda.“ 

„Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Pán Ježiš Kristus stal/a vo Svojej 

Prirodzenosti tým, čím je teraz, zlúčením ľudského tela so Sebou Samým/Samou, 

bolo odstrániť nutnosť sprostredkovania cez anjelov alebo pozitívnych duchov a 

schopnosť komunikovať priamo s každým, s kým chce. Problémom 

sprostredkovania je to, že sprostredkovateľ je relatívny, a nie absolútny. V procese 

sprostredkovania sprostredkovateľ funguje zo svojej relatívnej pozície. Nemôže 

fungovať z Absolútnej Pozície. Inak by bol/a Boh.“ 

„Fungovať z relatívnej pozície, ktorá sprostredkuje nejaké zjavenie, znamená 

vnímať ho relatívne. Tým vnímaním sa stráca určitá autentickosť pôvodného obsahu 

toho zjavenia.“ 

„A teraz, v tej forme nejaká relatívna bytosť oznámi to zjavenie ešte relatívnejším 

bytostiam, povedzme niekomu na vašej planéte. Máte tu teda dvojnásobne relatívny 

stav, ktorý ohrozuje správne vnímanie, chápanie a aplikáciu zjavenej pravdy.“ 

„Kvôli vyhnutiu sa možnému znesväteniu zjavenej pravdy jej nesprávnou 

interpretáciou a aplikáciou si stav sprostredkovateľa vyžadoval, aby bolo také 

zjavenie prenášané v symboloch, súvzťažnostiach a znázorneniach alebo 

podobenstvách, a nie priamou rečou.“ 

„Ako viete, presne takto to bolo so všetkými Starými Zjaveniami. Dokonca aj 

Zjavenie Ježiša Krista skrz Jána bolo sprostredkované, ako môžete vidieť podľa 

samého prvého verša prvej kapitoly:“ 

„ ,A On poslal a naznačil ho cez Svojho anjela Svojmu 

služobníkovi Jánovi.‘ “ 

„Vždy, keď používate sprostredkovateľa, ste obmedzení jeho relatívnym stavom. 

Anjel nie je absolútny, ale len relatívny k Absolútnu. Ani Ján nie je absolútny. V 

tomto prípade bol Ján relatívny k relatívnemu anjelovi, cez ktorého Pán Ježiš 

Kristus sprostredkoval/a to zjavenie. Taká komplikovanosť tejto situácie si v záujme 

vyhnutia sa skresleniam vyžaduje, aby bola zjavovaná pravda oznamovaná skrytou 

rečou.“ 

„Najvyšší, majúc jazyk, ktorý je absolútneho charakteru, nemohol hovoriť jazykom 

relatívneho charakteru. Preto musel použiť jazyk, ktorý je spoločný všetkým stavom 

a podmienkam. Toto je jazyk súvzťažností. S týmto jazykom je však problém, že ho 

nikto v Zóne Vymiestnenia (s výnimkou pseudo-tvorcov) a na vašej planéte nikdy 
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správne nepochopí. Je teda predmetom skreslení, dezinterpretácií, doslovného 

výkladu a externalizácie.“ 

„Presne toto ľudia s takýmto sprostredkovaným zjavením robia. Ale pretože vo 

väčšine prípadov nevedia, aký druh skutočnej pravdy je obsiahnutý v tých 

súvzťažnostiach, jediné, čo môžu skresliť, prekrútiť a dezinterpretovať, je vonkajší 

obal schránky tej pravdy, a nie samotná pravda, ktorá je ukrytá v tej schránke.“ 

„S ľuďmi je ten problém, ako viete, že schránku pravdy považujú za skutočnú 

pravdu, namiesto obsahu tej schránky. Takto nemôžu nič znesvätiť. Táto situácia 

nemôže trvať naveky, ak má dôjsť k postupnej eliminácii negatívneho stavu. 

Najvyšší sľúbil, že raz bude táto situácia napravená a bude dané Nové Zjavenie, 

ktoré príde priamo od Neho/Nej, v zrozumiteľnom jazyku vonkajška, bez 

akéhokoľvek sprostredkovania cez nejakého anjela alebo ducha.“ 

„Najvyšší, aby splnil tento sľub, potreboval získať špeciálny stav a zmenu Svojej 

Prirodzenosti takým spôsobom, aby bol schopný priamo komunikovať s každým v 

negatívnom stave a na vašej planéte, s kým sa rozhodne komunikovať.“ 

„Z tohto dôvodu sa Najvyšší inkarnoval na vašu planétu vo forme Ježiša Krista a 

získal ľudské telo. Toto telo slúžilo ako katalyzátor hlbokých zmien v Prirodzenosti 

Najvyššieho. Ako už teraz viete, bolo skrížené a zlúčené s Absolútnym Celkom 

Prirodzenosti Najvyššieho a Najvyšší sa stal naveky Pánom Ježišom Kristom.“  

„Tým, že má Pán Ježiš Kristus túto prirodzenosť, môže priamo oznámiť v 

zrozumiteľnom jazyku, pochopiteľnom každému, čokoľvek, čo potrebuje oznámiť. 

Jedným z mnohých dôvodov, prečo bolo Zjavenie Ježiša Krista skrz Jána v Svätej 

Biblii ešte stále písané v jazyku súvzťažností a symboliky, bolo to, že proces toho 

kríženia a zlučovania nebol vtedy ešte ani zďaleka dokončený. Teda, prvým 

tajomstvom Nového Zjavenia je, že je to úplne prvé zjavenie, ktoré je dané bez 

akéhokoľvek sprostredkovania cez nejakých duchov alebo anjelov a je povedané 

priamo Pánom Ježišom Kristom, bez akéhokoľvek použitia symboliky alebo 

súvzťažností.“ 

„Z pozície svojej Novej Prirodzenosti môže Pán Ježiš Kristus oznámiť čokoľvek, čo 

treba oznámiť v ktoromkoľvek danom čase, slovami, ktoré nemajú žiadny skrytý 

význam, čo v prípade všetkých predchádzajúcich zjavení nebolo.“ 

„Zjavenie poskytnuté cez Swedenborga malo tú istú konotáciu, pretože Swedenborg 

bol nepretržite obklopený veľkým množstvom duchov, anjelov, ako aj všemožných 

pozitívnych a negatívnych entít. Aby sa zobrazil prechod od starých spôsobov 

zjavenia k novému spôsobu, odzrkadľujúcemu sa v Novom Zjavení, Pán Ježiš 

Kristus sa osobne zjavil Swedenborgovi. Avšak na jeho cestách po duchovnej ríši a 

pri zaznamenávaní toho zjavenia bol Swedenborg sprevádzaný a pobádaný anjelmi, 

ktorí mu boli pridelení za tým účelom.“ 

„Teda, dokonca aj to zjavenie bolo sprostredkované, hoci po prvýkrát malo prvky 

priamosti. Ako bolo uvedené predtým, zjavenie poskytnuté cez Swedenborga bolo 
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predchodcom Nového Zjavenia. Preto obsahovalo niektoré nové prvky. Nové prvky 

toho zjavenia spočívali vo fakte, že v bežnej reči poskytlo vysvetlenie niektorých 

tajomstiev súvzťažností. Toto bola príprava na to, čo malo prísť.“ 

„Ako viete, v čase Swedenborga ešte nebolo úplne dokončené kríženie a zlučovanie 

ľudského tela Ježiša Krista s Absolútnou Prirodzenosťou Najvyššieho. Takže sa 

nemohla uskutočniť úplná priamosť toho Zjavenia.“ 

„Tajomstvom Nového Zjavenia je to, že počas toho, ako je zjavované priamo 

Pánom Ježišom Kristom, slovami neobsahujúcimi žiadny skrytý význam, jeho 

sprostredkovateľ nie je ovplyvnený žiadnym duchom, anjelom alebo entitou 

(pozitívnou či negatívnou). V skutočnosti nie je nikomu inému dovolené vkladať do 

jeho mysle žiadne idey alebo mu oznamovať žiadne posolstvo, kým Pán Ježiš 

Kristus nedopovie alebo nezjaví, čo chce povedať alebo zjaviť.“ 

„Robí sa to za účelom vyhnutia sa akejkoľvek kontaminácii významu toho, čo je 

oznamované. Musíte chápať, že všetci ostatní, pretože sú relatívni, by nutne vďaka 

svojej prirodzenosti videli alebo interpretovali ten význam zo svojej vlastnej 

subjektívnej perspektívy. Subjektívne vnímanie každého jedinca, či už anjela, alebo 

ducha, alebo kohokoľvek iného, je iné než vnímanie druhých entít. Preto by mohlo 

dôjsť k zmätku v ideách Nového Zjavenia a k ich následnému nesprávnemu 

prenosu. Takú situáciu by okamžite využili agenti a duchovia negatívneho stavu, 

ktorí by úspešne skreslili, prekrútili a sfalšovali jeho pravý význam.“ 

„Pán Ježiš Kristus dovoľuje mnohým sentientným entitám (vlastne, celému 

Stvoreniu) pozorne počúvať, čo oznamuje transmiterovi Nového Zjavenia. Ale 

nijako im nie je dovolené zasahovať alebo vkladať do toho čokoľvek vlastné, kým 

nie je prenos dokončený. Neskôr sú ich pripomienky vítané, ak sú potrebné a 

užitočné. Také komentáre však nie sú nikdy zahrnuté do textu Nového Zjavenia. 

Len tie slová a idey sú zahrnuté do jeho textu, ktoré sú tomuto prenášateľovi dané 

osobne a priamo Pánom Ježišom Kristom.“ 

„2. Druhé tajomstvo Nového Zjavenia tkvie vo fakte, že Pán Ježiš Kristus ho 

zjavuje z úrovne Svojej Absolútnej Duchovnej Mysle, cez Svoju Absolútnu 

Vnútornú Myseľ a pomocou Svojej Absolútnej Vonkajšej Mysle, v stave a 

podmienkach Jeho/Jej ľudského tela, ktoré bolo učinené Božím.“ 

„Toto je úplne nová situácia, aká doteraz nebola a neexistovala. Za starých čias 

proces akéhokoľvek zjavenia prebiehal cez duchovnú myseľ sprostredkovateľa, 

obchádzajúc všetky ostatné úrovne sentientnej mysle.“ 

„Duchovná myseľ sprostredkovateľa, súc sídlom Pána Ježiša Krista (v tom čase 

Najvyššieho) bola využitá na vsadenie nutných ideí zjavenia do nej; tie boli 

následne prenesené do duchovnej mysle transmitera na vašej planéte. Nakoľko boli 

do toho zapojené len duchovné mysle, jazyk, ktorý bol použitý na prenos, bol 

jazykom súvzťažností a symboliky. Toto je jazyk duchovných myslí.“ 
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„Avšak, to zjavenie nesprevádzala žiadna interpretácia jeho pravého významu. 

Počas prijímania toho zjavenia zvyčajne proroci oznamovali, že sú v hlbokom 

spánku alebo že majú víziu (boli v hlbokom hypnotickom tranze) a že nie vždy 

vedia, o čom sú vlastne ich vízie. Teda, všetky ostatné úrovne ich mysle buď vôbec 

neboli do toho zapojené, alebo boli zapojené len okrajovo, za účelom zaznamenania 

toho, čo počuli alebo videli.“ 

„Dokonca aj Pán Ježiš Kristus bol počas Jeho/Jej života na vašej planéte 

obmedzený duchovnou situáciou, existujúcou v tom čase, ktorá Mu/Jej 

nedovoľovala hovoriť žiadnym iným jazykom, len jazykom podobenstiev, 

symboliky a súvzťažností; lebo vtedy Najvyšší vo Svojej Prirodzenosti neobsahoval 

nič z takzvaného prírodného stupňa Zóny Vymiestnenia. Hovoriť z 

Najvnútornejšieho, nemajúc žiadny vonkajší spôsob, znamená hovoriť z pozície 

Absolútneho Stavu. Z toho stavu nemožno priamo oznámiť nič ničomu inému než 

tomu stavu. Preto teda potreba sprostredkovania a obraznej reči.“ 

„Avšak, s Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, ktorá obsahuje aj 

najexternejšie, aj najexternejšie toho najexternejšieho (najexternejšie je prírodný 

stupeň a najexternejšie najexternejšieho je Zóna Vymiestnenia), sa táto situácia 

úplne zmenila. On/Ona môže teraz komunikovať súbežne zo všetkých úrovní 

Jeho/Jej Absolútnej Mysle so všetkými úrovňami relatívnej mysle v ich vlastných 

príslušných jazykoch. Pán Ježiš Kristus sa stal/a Tlmočníkom Svojho vlastného 

jazyka v pojmoch a ideách, ktoré sú pochopiteľné každému na každej úrovni.“ 

„Takže, keď hovorí, Jeho/Jej reč znie v mysliach všetkých, ktorí počúvajú, ako ich 

vlastný jazyk a na úrovni ich chápania, bez akéhokoľvek zmätku alebo lámania si 

hlavy ohľadne skrytého významu. Pán Ježiš Kristus prenáša Svoje Idey a Myšlienky 

do myslí sentientných entít, prispôsobujúc ich percepčným schopnostiam každej 

jednotlivej mysle.“ 

„Toto je nutná podmienka pre Nové Zjavenie. Ako si pamätáte, jedným z tajomstiev 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je, že pomocou a prostredníctvom nej môže 

Pán Ježiš Kristus nadviazať s každým vzťah tým najsúkromnejším, najosobnejším a 

najintímnejším spôsobom. Taký vzťah si vyžaduje jednoznačnú komunikáciu a 

chápanie, bez použitia akejkoľvek symboliky a súvzťažností. Inak by nemohol byť 

nadviazaný žiadny vzťah tohto charakteru. Jazyk súvzťažností a symboliky je ešte 

stále používaný a bude stále používaný, no s okamžitým chápaním toho, aký je jeho 

skutočný význam na každej úrovni jeho manifestácie. Tak dôjde k vyhnutiu sa 

akémukoľvek možnému nepochopeniu a dezinterpretácii.“ 

„Nové Zjavenie, zobrazujúce túto situáciu, je preto poskytované zo súhrnu všetkých 

úrovní duchovných faktov, obsiahnutých v pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. 

Slová, ktoré Nové Zjavenie používa, sú slovami ich vlastného významu. Nemali by 

sa interpretovať nijako inak než doslovne, až na pár výnimiek. Už viac neobsahujú 

žiadne viaceré významy (s výnimkou Novej Modlitby Pána Ježiša Krista. Viď 

kapitoly 26 a 27 tejto knihy.)“ 
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„Kvôli Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista neexistuje žiadna potreba viacerých 

významov.“ 

„Vždy, keď Pán Ježiš Kristus hovorí zo Svojej Novej Prirodzenosti a Pozície, slová, 

ktoré používa, sú takej tajomnej povahy, že sú schopné tlmočiť Jeho/Jej idey 

všetkým úrovniam multivesmíru Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty Nula v 

doslovnom význame každej úrovne.“ 

„Ako viete, každá úroveň má svoj vlastný doslovný význam. Ten význam sa líši od 

jednej úrovne k druhej. V minulosti, aby sa preklenuli rozdiely medzi nimi, sa 

používal duchovný jazyk súvzťažností. Žiadne iné prostriedky neexistovali.“  

„Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista však presahuje túto situáciu a poskytuje 

každej úrovni jej vlastný doslovný zmysel, spájajúc ich súčasne prostredníctvom 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti a uchovávajúc si duchovný jazyk súvzťažností. Takže, 

nikto sa už viac nemusí starať, či je v Novom Zjavení nejaký skrytý význam. Žiadny 

tam nie je.“ 

„Toto je tajomstvo Nového Zjavenia. A keby sa taký význam vyskytol (ako vo 

vyššie spomenutej výnimke, týkajúcej sa Novej Modlitby Pána Ježiša Krista), 

okamžite bude na to upozornené a bude správne vysvetlený. Žiadne iné Zjavenie v 

minulosti nebolo také priame, také bezprostredné a tak priamo súvisiace s 

konkrétnou situáciou ako Nové Zjavenie.“ 

„3. Tretie tajomstvo Nového Zjavenia je obsiahnuté vo fakte, že od jeho dostupnosti 

závisí spasenie všetkých účastníkov negatívneho stavu, ako aj eliminácia samotného 

negatívneho stavu. Staré Zjavenie samo osebe a ako také nie je postačujúce na 

splnenie tohto dôležitého účelu. So Starým Zjavením je ten problém, že jeho 

doslovný alebo vonkajší význam neobsahuje žiadne skutočné pravdy, ale len 

zdanlivé pravdy. Skutočné pravdy sú obsiahnuté v duchovnom alebo vnútornom 

význame jeho doslovného obsahu. Takže, z doslovného významu Starého Zjavenia 

sa nikto nemôže dozvedieť skutočnú pravdu. A napriek tomu všetky kresťanské 

cirkvi a sekty, s obmedzenou výnimkou nasledovníkov Swedenborgovho učenia, 

odvodzujú ich doktríny a princípy spásy z doslovného významu.“ 

„Toto platí o každom náboženstve na vašej planéte. Kvôli tomuto faktu žiadne z 

náboženstiev a cirkví, momentálne existujúcich na vašej planéte a vo zvyšku Zóny 

Vymiestnenia, neobsahuje žiadne skutočné pravdy vo svojich príslušných 

doktrínach a učeniach. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo máte toľké rozličné 

náboženstvá a sekty, čo tvrdia, že poznajú skutočnú pravdu.“ 

„Z pozície tejto duchovnej situácie nemôže byť nikto spasený z pazúrov 

negatívneho stavu. Ani nemôže byť eliminovaný negatívny stav, založený na takých 

podmienkach a nenávistnej neznášanlivosti. Koniec koncov, ako viete, prirodzenosť 

negatívneho stavu je postavená na rozporoch a nenávistnej neznášanlivosti! Ako 

môžete z tejto pozície niekoho spasiť z negatívneho stavu?“ 
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„Z tohto dôvodu Pán Ježiš Kristus poskytol Nové Zjavenie, ktoré nahrádza doslovný 

význam Starého Zjavenia. V Novom Zjavení sú skutočné pravdy o prirodzenosti 

negatívneho stavu a o procese spásy zjavené a sprístupnené každému, kto chce 

počuť a načúvať.“ 

„Dôležitou duchovnou záležitosťou je tu to, že kvôli spáse všetkých z negatívneho 

stavu im musíte odhaliť skryté skutočné pravdy a odstrániť z ich vnímania a z ich 

životov zdanlivé pravdy. Spása je možná len z pozície skutočných právd. Žiadny iný 

základ pre taký proces nie je možný.“ 

„Pretože doslovný význam Svätej Biblie neobsahuje žiadne skutočné pravdy, v 

určitom čase, keď bude vhodná duchovná situácia, musí byť nahradený iným 

doslovným významom, ktorý bude obsahovať len skutočnú pravdu. Pán Ježiš 

Kristus týmto vyhlasuje, že toto je ten čas a že súčasné Nové Zjavenie, ako je 

zaznamenané v tejto knihe, je tá pravá náhrada doslovného významu Starého 

Zjavenia.“ 

„Ďalším dôležitým bodom v tomto ohľade je, že skutočnú spásu nemožno vôbec 

uskutočniť, pokiaľ sa skutočná pravda neobjaví súbežne na všetkých úrovniach 

všetkých bytí a existencií multivesmíru Stvorenia, a súčasne v celej Zóne 

Vymiestnenia a na planéte Nula. Doteraz nebola taká pravda dostupná v Zóne 

Vymiestnenia a na vašej planéte. Ako viete, bola nahradená zdanlivou pravdou. 

(Príklad zdanlivej pravdy a skutočnej pravdy možno nájsť v tom, ako ľudia 

rozprávajú a čo cítia. Môžu hovoriť jedno, čo vyzerá ako pravda, ale cítia niečo 

úplne iné, čo je skutočná pravda. Alebo, hovoria ,západ a východ slnka‘, čo je len 

zdanlivá pravda, lebo skutočná pravda je, že to spôsobuje ich planéta.)“ 

„Potreba súbežného objavenia sa skutočnej pravdy plynie z faktu, že obyvatelia 

Zóny Vymiestnenia a vašej planéty nemajú žiadny priamy prístup k ostatným 

realitám Stvorenia, kde je skutočná pravda stále k dispozícii. Preto nemôžu 

participovať na poznaní pravdy z tých svetov. Keby mohli, prekrútili by ju, 

sfalšovali a zničili. Tým činom by zabránili tomu, aby ich napokon Pán Ježiš 

Kristus spasil/a.“ 

„Dôvodom, prečo by tú pravdu prekrútili, sfalšovali a zničili, je to, že by ju 

nevnímali z pozície pozitívneho stavu (koniec koncov, sú v negatívnom stave). 

Vnímať pravdu v pozitívnom stave z pozície negatívneho stavu je úplná 

nemožnosť.“ 

„Okrem toho, v pozitívnom stave sa pravda nenachádza v jej doslovnom význame. 

Je vo význame, ktorý sa týka špeciálnej prirodzenosti každej úrovne pravej reality.“ 

„Negatívny stav však môže vnímať a chápať pravdu len v jej doslovnom význame. 

No pretože je pravda, že Pán Ježiš Kristus je Absolútna Pravda, aby bolo umožnené, 

aby sa pravda stala doslovnou, bolo nevyhnutné, aby Pán Ježiš Kristus získal/a 

fyzické telo a jeho doslovný jazyk, aby mohol/a oznámiť tú pravdu v reči 

zrozumiteľnej všetkým.“ 
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„Pred dokončením tohto, jedného z najdôležitejších aktov spásy Pánom Ježišom 

Kristom, bolo nutné hovoriť v zdanlivých pravdách, lebo nič iné nebolo k 

dispozícii.“ 

„Ak je Pán Ježiš Kristus Sám/Sama skutočnou pravdou a keby Jeho/Jej 

Prirodzenosť neobsahovala možnosť oznámenia skutočnej pravdy v doslovných 

pojmoch, nemohol/a by nikdy nikoho spasiť z negatívneho stavu.“ 

„Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa Pán Ježiš Kristus musel/a inkarnovať 

na vašu planétu, vstúpiť do Pekiel a do všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia a získať 

všetky nutné prostriedky, vďaka ktorým napokon umožní nahradenie zdanlivých 

právd doslovného významu skutočnými pravdami.“ 

„Len čo sa úspešne uskutoční toto, môže sa začať proces postupnej spásy všetkých v 

negatívnom stave a proces postupnej eliminácie samotného negatívneho stavu.“ 

„Prvým dôležitým krokom v tomto procese je sprístupniť Nové Zjavenie postupne 

všetkým. Nové Zjavenie nahrádza zdanlivé a rozporuplné pravdy doslovného 

významu Starého Zjavenia, obsiahnutého v Svätej Biblii, skutočnými, doslovnými 

pravdami. Na jeho základe sa môže úspešne uskutočniť proces spásy všetkých a 

potom eliminácia negatívneho stavu (keď príde čas). Táto funkcia Nového Zjavenia 

je jednou z najtajuplnejších.“ 

„4. Vyjadrenie, že Nové Zjavenie je sprístupnené všetkým, znamená, že nie každý v 

Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte bude vedieť, že Nové Zjavenie vôbec 

existuje.“ 

„Tajomstvo Nového Zjavenia tkvie vo fakte, že je dostupné. Jeho dostupnosť raz 

umožní, že v oblasti panstva negatívneho stavu nastane ohromný duchovný posun. 

Ten posun uvoľní prístup ku každého najvnútornejšej Duchovnej Mysli (kde je 

prítomnosť Pána Ježiša Krista), v stave jeho/jej schopnosti slobodne si voliť a meniť 

sa. Keď bude tento prístup uvoľnený, dotyčný/á zažije osobnú prítomnosť Pána 

Ježiša Krista, ktorý ho/ju nasmeruje k zdroju Nového Zjavenia — k Nemu/Nej — a 

ku skutočnej pravde, obsiahnutej v samotnom Novom Zjavení.“ 

„Aby sa udial tento rozhodujúci a životne dôležitý posun, len určitý počet ľudí a 

tvorov v Peklách, v Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte potrebuje byť 

oboznámený s obsahom Nového Zjavenia. Hlavná je kvalita, nie množstvo.“ 

„Len čo bude dostatočný počet ľudí a tvorov vedieť, alebo si aspoň uvedomovať 

Nové Zjavenie a čo obsahuje, bude možné, aby sa ten posun udial.“ 

„Samozrejme, len Pán Ježiš Kristus môže vedieť, koľko ľudí a tvorov je treba na 

uskutočnenie tohto aktu a kedy sa tento počet naplní. Ešte nebola odhalená a 

názorne ukázaná plná miera prirodzenosti celého negatívneho stavu. Pokiaľ je to 

tak, ten počet sa nenaplní. Toto je niečo, s čím si nemusíte robiť starosti.“ 

„Tvojím účelom, Peter, a účelom všetkých tvojich duchovných detí na planéte Nula, 

je sprístupniť Nové Zjavenie všetkým úrovniam bytia a existencie, Zóny 



KAPITOLA 15 

- 389 - 

Vymiestnenia a vašej planéty jeho patričným prenosom a napokon publikovaním. 

Zvyšok je v rukách Pána Ježiša Krista. On/Ona vie najlepšie, ako, kedy a akými 

prostriedkami uskutočniť Jeho/Jej plány spásy a eliminácie negatívneho stavu tým 

najefektívnejším spôsobom.“ 

„Toto tajomstvo Nového Zjavenia je vo fakte, že jeho samotná dostupnosť 

pripravuje všetkých v negatívnom stave na ich konečnú spásu. Ako sa to urobí, 

nemôže byť teraz známe z bezpečnostných dôvodov. Len čo sa to stane, každému 

bude úplne jasné, ako Pán Ježiš Kristus využil/a tú samotnú dostupnosť Nového 

Zjavenia.“ 

„5. Doposiaľ väčšina ľudí a niektorí ďalší predpokladali, že Slovo Božie je 

obmedzené na knihy obsiahnuté v Svätej Biblii. Ako viete, väčšina kresťanov verí, 

že všetky knihy Svätej Biblie sú rovnako Slovom Božím. Ako už bolo zjavené cez 

Emanuela Swedenborga a v poslednej kapitole knihy Realita, mýty a ilúzie, 

napísanej týmto prenášateľom, nie všetky knihy v Svätej Biblii boli inšpirované 

Bohom alebo obsahujú vnútorný, duchovný význam. Povedať toto bude pre 

mnohých kresťanov znamenať rúhanie. Podľa všetkého, ešte rúhavejšie bude 

tvrdenie, že Slovo Božie už viac nie je obmedzené na to, čo je napísané v 

inšpirovaných tridsiatich piatich knihách Svätej Biblie.“ 

„Tento postoj väčšiny kresťanov je úžasne rigidný, dusivý, úzkoprsý a úplne 

falošný. Týmto postojom sa kresťania snažia obmedziť Pána Ježiša Krista 

duchovnými záležitosťami uvedenými pred dvoma tisíckami rokov, akoby bol 

nemohúci a nepotreboval alebo bol neschopný ďalej vydávať vyhlásenia dôležitého 

duchovného významu; akoby Pán Ježiš Kristus onemel a nevedel už viac hovoriť.“ 

„Tajomstvo Nového Zjavenia možno v tomto ohľade vidieť v jeho dvoch účeloch: 

Po prvé, vymaňuje sa z tohto ohavného obmedzenia, vyhlasujúc, že Pán Ježiš 

Kristus stále zdieľa so všetkými Svoje slová, ako je potrebné, kedy je potrebné a 

kde je potrebné a cez toho, koho si na to vyberie. Nie je náhoda, že každá kapitola 

tejto knihy sa začína tvrdením: ,Prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac‘. 

Toto má zdôrazniť, že Slovo Boha, Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, prichádza 

nepretržite a je zapísané, aby odzrkadlilo duchovné zmeny a následné duchovné 

potreby všetkých sentientných entít, nech sa momentálne nachádzajú v akejkoľvek 

modalite života. Pán Ježiš Kristus týmto teda vyhlasuje, že Nové Zjavenie je pravé 

Slovo Božie — Slovo Pána Ježiša Krista. Ako bolo uvedené v predošlých bodoch, 

zaujíma miesto a nahrádza doslovný význam Starého Zjavenia — Slova Božieho v 

jeho vnútornom, duchovnom zmysle.“ 

„So Starým Zjavením je ten problém, že je Slovom Božím nie svojím doslovným 

významom, ktorý nemá žiadny význam, ale svojím vnútorným, duchovným 

významom. Nanešťastie, nie mnohí ľudia a tvory na vašej planéte a v Zóne 

Vymiestnenia si uvedomujú alebo sú ochotní uznať tento fakt. Pretože lipnú len na 

doslovnom význame Svätej Biblie, ktorý považujú za Slovo Božie, nemajú žiadne 

Slovo Božie. Žijú v ilúzii a sebaklame, že majú Slovo Božie.“ 
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„A toto nás privádza k druhému účelu Nového Zjavenia: Po druhé, Nové Zjavenie 

ako celok možno po prvýkrát považovať za pravé Slovo Božie — Slovo Pána Ježiša 

Krista — v jeho doslovnom význame. Pokiaľ bol Najvyšší bez ľudského tela Ježiša 

Krista, zlúčeného s Jeho/Jej Absolútnou Prirodzenosťou, nemohol hovoriť z tej 

pozície. Hovoril len zo Svojho Absolútneho duchovného stavu. Koniec koncov, 

vtedy bol Boh Čistým Absolútnym Duchom. Duch hovorí len z toho, čo má — z 

ducha k duchu. Vtedy nebol k dispozícii žiadny iný spôsob komunikácie. Doslovný 

význam Svätej Biblie je teda len odev pre toho ducha, nie samotný duch. Preto jej 

doslovný význam nie je Slovom Božím, ale len schránkou Slova Božieho. Každý, 

kto lipne na tej schránke, ignorujúc jej vnútorný, duchovný obsah, nemá žiadne 

Slovo Božie. Táto situácia sa však prevratne zmenila. Absolútna Prirodzenosť 

Najvyššieho sa absolútne zmenila, Jej skrížením Sa s ľudským telom Ježiša Krista a 

staním Sa plnosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„Len čo bol tento proces zlučovania a kríženia úspešne dokončený, definícia Boha, 

súc len Duchom, už viac nie je udržateľná. Áno, Boh, ako Pán Ježiš Kristus, stále je 

a vždy, naveky, bude jediný Absolútny Duch. No už viac nie je obmedzený tým 

stavom. Teraz je aj Prírodným Telom, učineným Božským a zlúčeným s tým 

Duchom. Z tohto dôvodu sa týmto definícia Boha mení nasledovne:“ 

„BOH JE PÁN JEŽIŠ KRISTUS, KTORÝ/KTORÁ JE 

ABSOLÚTNY DUCH, DUŠA A TELO, V JEDNOTE, JEDINOSTI 

A HARMÓNII ICH FUNKCIÍ A KTORÝ/KTORÁ VO SVOJEJ 

ABSOLÚTNEJ PRIRODZENOSTI OBSAHUJE PLNOSŤ 

DUCHOVNÝCH, DUŠEVNÝCH, PRÍRODNÝCH, FYZICKÝCH 

A ĽUDSKÝCH STAVOV, PODMIENOK A PROCESOV A 

STAVOV, PODMIENOK A PROCESOV ZÓNY VYMIESTNE-

NIA, V ÚPLNE ZBOŽŠTENEJ FORME A OBSAHU.“ 

„Ľudské časti a časti Zóny Vymiestnenia boli pred ich zahrnutím očistené a 

kompletne zbavené všetkých ziel a lží, ktoré v sebe obsahovali. Proces tohto 

očisťovania, zbavovania a oslobodzovania bol z hľadiska času vašej planéty dlhý. 

Ako viete, ešte nedávno nebol dokončený. Preto nebol doteraz učinený žiadny 

pokus zmeniť definíciu Boha.“ 

„Dokončenie tohto procesu teraz umožňuje vyhlásiť Nové Zjavenie za Pravé Slovo 

Božie — Slovo Pána Ježiša Krista. Z pozície celku Jeho/Jej Prirodzenosti hovorí 

Pán Ježiš Kristus súbežne zo Svojho Ducha, Duše, Podstaty/Prirodzenosti, Tela, 

Ľudského a Zóny Vymiestnenia. Už nič nechýba. Ľudská časť a časť Zóny 

Vymiestnenia v Jeho/Jej Prirodzenosti Mu/Jej umožňuje hovoriť aj jazykom ľudí a 

Zóny Vymiestnenia, a zároveň všetkými ostatnými jazykmi, ktorým rozumejú inde. 

Toto činí doslovný význam slov použitých v Novom Zjavení autentickým, pravým a 

vyjadrujúcim skutočnú pravdu, bez akýchkoľvek zdanlivých právd, ako to bolo a je 

s doslovným významom Starého Zjavenia, zaznamenaného v Svätej Biblii. Týmto 

faktom sa teraz odhaľuje najväčšie tajomstvo Nového Zjavenia. Vyššie uvedená 
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nová definícia Boha si vyžaduje zmenu v spôsobe nadväzovania vzťahu a uctievania 

Boha — Pána Ježiša Krista. Tejto témy sa bude týkať ďalšia kapitola.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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ŠESTNÁSTA KAPITOLA 
 

Praktizovanie Nového Zjavenia 
 

 

19. marca 1988 skoro ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Poznanie a chápanie právd (plurál), obsiahnutých v Novom Zjavení, nie je pre 

život Nového Zjavenia dostatočné. Ak niekto pozná a chápe pravdu, ale neaplikuje 

alebo nepraktizuje, čo pozná a chápe, potom je tá pravda preňho mŕtva. Z takého 

poznania a chápania nepramení žiadne dobro. Ako viete, životom pravdy je jej 

dobro. Jej dobro je nastolené žitím tej pravdy. Praktizovanie pravdy je motivačným 

faktorom pre realizáciu a uskutočňovanie dobra.“ 

„Tento princíp platí aj pre Nové Zjavenie. Aby bolo živé a žijúce, tí, ktorým bolo 

zjavené, ho musia dôsledne praktizovať.“ 

„Požiadavku tohto charakteru určuje Zákon potvrdenia a úmyslu, formulovaný 

v desiatej kapitole tejto knihy. Ten duchovný zákon si vyžaduje, aby každá idea, 

pojem, myšlienka alebo podobne, boli potvrdené svojimi následkami, výsledkami a 

dôsledkami. Následky, výsledky a dôsledky sa môžu ukázať len v životoch 

sentientných entít. Pokiaľ ony neuznávajú, neprijímajú a neaplikujú vo svojich 

životoch pravidlá Nového Zjavenia, Nové Zjavenie je nanič. Jeho platnosť nie je 

potvrdená.“ 

„Z tohto dôležitého dôvodu bude v tejto kapitole v nasledovných bodoch daný 

stručný náčrt praktizovania Nového Zjavenia. V každom bode sa budeme zaoberať 

dvoma úrovňami praktizovania: jedna bude pre tých, čo sú v pozitívnom stave 

Stvorenia, a jedna pre tých, čo sú na vašej planéte a v negatívnom stave Zóny 

Vymiestnenia vo všeobecnosti.“ 

„1. Prvým bodom pri praktizovaní Nového Zjavenia je spôsob, akým všetky 

sentientné entity a ľudia uctievajú a nadväzujú vzťah s Pánom Ježišom Kristom. 

Ako si pamätáte z predošlého, Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista značne 

zmenila tento spôsob.“ 

„Skoršie spôsoby uctievania a nadväzovania vzťahu s Pánom Ježišom Kristom boli 

pre sentientné entity v pozitívnom stave určené čisto duchovnými faktormi, a pre 

ľudí a entity vo zvyšku Zóny Vymiestnenia rituálnymi faktormi. Máte tu teda dva 

opačné extrémy: Jedným je najvnútornejší spôsob uctievania a vzťahu; druhým je 

najexternejší. Okrem toho, vonkajší spôsob sa zriedkakedy zobrazoval v 

každodennom správaní tých, ktorí uctievali tým spôsobom. Namiesto toho bol 

obmedzený na sledovanie a vykonávanie určitých vonkajších procedúr, na určitých 

fyzických miestach bohoslužby, zvaných kostoly, podľa určitých predpísaných 

dogiem a predpisov, ktorými sa mal/má každý riadiť.“ 
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„Naproti tomu, vnútorný alebo duchovný spôsob uctievania čerpal zo starej 

definície Boha, sformulovanej Ježišom Kristom počas Jeho/Jej inkarnácie na vašej 

planéte, ako je to zaznamenané v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 4, verš 24:“ 

„ ,Boh je Duch a tí, ktorí Ho uctievajú, musia Ho uctievať v 

duchu a v pravde.‘ “ 

„Tento typ uctievania vylučuje akýkoľvek formálny, rituálny, vonkajší, 

zdogmatizovaný a procedurálny prístup. Namiesto toho vyzdvihuje vnútorné prijatie 

Boha do svojho srdca, odkiaľ pramení a určuje sa jedincov životný štýl. V tomto 

ohľade uctievať a mať vzťah k Bohu znamená viesť určitý životný štýl, zhodný s 

duchovnými princípmi, ako ich definuje Boh vo vnútri.“ 

„Toto bol doteraz jediný prijateľný spôsob uctievania Boha. O tejto záležitosti 

nebolo dané žiadne iné zjavenie, aby zmenilo alebo upravilo tento spôsob vzťahu a 

uctievania Boha.“ 

„Hlavná myšlienka tejto časti Nového Zjavenia však dostáva každému do 

povedomia, že táto situácia sa úplne zmenila, rovnako ako aj definícia Boha. Nová 

definícia Boha bola formulovaná na konci predošlej kapitoly. Zmena tej definície si 

vyžaduje zmenu spôsobu, akým ľudia a ľudstvo nadväzuje vzťah a uctieva Boha.“ 

„Predovšetkým, jediným prijateľným spôsobom odteraz je vzývanie Mena Pán Ježiš 

Kristus. V pozitívnom stave Stvorenia to znamená, že akékoľvek iné mená, pod 

ktorými bol Boh uctievaný a nadväzovaný s Ním/Ňou vzťah, už nie sú prijateľné. 

Boh, so všetkými Jeho/Jej Menami i nie-menami, sa stal plne a kompletne Pánom 

Ježišom Kristom. Teraz pojem Pán Ježiš Kristus obsahuje všetky aspekty Boha v ich 

úplnej celistvosti.“ 

„Doteraz bola tendencia dávať rôznym aspektom Boha rôzne mená i nie-mená (nie-

mená znamená uznanie tých aspektov Prirodzenosti Božej, ktoré nebolo možné 

pomenovať, pretože v relatívnej sentientnej mysli neexistovalo žiadne súvzťažné 

ponímanie ich prirodzenosti. Jediné, čo tá myseľ vedela, bolo to, že také aspekty 

skutočne existujú.). A hoci pre členov pozitívneho stavu táto situácia neznamenala 

separáciu, rozpoltenie alebo rozdelenie Jedinej Prirodzenosti Božej, nanešťastie, 

bola veľmi úspešne využitá silami negatívneho stavu a ľuďmi na vyvolanie 

ohromného zmätku medzi všetkými, ako aj na fabrikáciu početných náboženstiev, s 

tými najprotirečivejšími duchovnými predstavami, s použitím rôznych Božích mien 

separátne a oddelene, aby dokázali správnosť svojho spôsobu uctievania.“ 

„Jedným z mnohých dôležitých dôvodov, prečo Najvyšší získal/a Novú 

Prirodzenosť, bolo odstrániť rozdiely v ponímaní rôznych aspektov Jedného Boha 

pod rozličnými menami.“ 

„Potreba zahrnúť do Jeho/Jej Prirodzenosti ľudské prvky a prvky Zóny 

Vymiestnenia pramení z faktu, že pre každého je oveľa ľahšie nadväzovať s 

kýmkoľvek vzťah zo svojej vlastnej pozície a prirodzenosti. Do toho okamihu bol 

Boh pre ľudí, iné bytosti a pre tvory v Zóne Vymiestnenia buď abstraktným 
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pojmom, s ktorým nebolo možné nadviazať žiadny zmysluplný vzťah (koniec 

koncov, ako nadväzujete vzťah s abstraktným pojmom?), alebo Bol/a považovaný/á 

za niekoho dôverne známeho a viditeľného.“ 

„Tá druhá situácia podnietila mnohých vládcov a kráľov na vašej planéte a mnohé 

tvory v Peklách k tomu, aby sa vyhlásili za bohov. Aspoň ich bolo možné vidieť a 

obrátiť sa na nich v ich konkrétnom fyzickom stave. Samozrejme, táto situácia bola 

a je duchovne veľmi nebezpečná, pretože núti ľudí a všetky ostatné tvory uctievať 

falošných bohov, ktorí nikdy neboli, nie sú a nikdy nebudú bohmi. Následky takých 

vyhlásení a uctievania nie sú príjemné.“ 

„Preto Najvyšší, aby splnil/a Svoj sľub, získal/a aj ľudskú prirodzenosť, a po tom, 

ako ju Zbožštil/a, včlenil/a ju do Svojho celku, zjednotiac ju so všetkými ostatnými 

aspektmi Svojho Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie, stanúc sa Pánom 

Ježišom Kristom. Týmto aktom bol abstraktný pojem Boha odstránený a nahradený 

pojmom Pán Ježiš Kristus, ktorý je poznateľný, pochopiteľný, hmatateľný, je možné 

milovať ho, objímať, vnímať a cítiť na dotyk.“ 

„Nakoľko všetky aspekty toho, čo sa volá Boh, pod akýmikoľvek menami, boli plne 

prevzaté touto Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, je logické, že úplne prvým 

krokom praktizovania Nového Zjavenia má byť vzývanie Mena Pán Ježiš Kristus. 

Toto pravidlo platí tak pre členov pozitívneho stavu, ako aj pre členov negatívneho 

stavu a pre ľudí.“ 

„Odteraz sa má obracať len na Pána Ježiša Krista. Má sa používať Meno Pán Ježiš 

Kristus. Pre tých, čo budú čítať tieto slová, a pre všetkých členov pozitívneho stavu, 

ako aj pre všetkých v Peklách, ktorí počúvajú tieto slová, ako sú zjavované a 

prenášané, nebude možný žiadny iný prijateľný spôsob obracania sa na Boha.“ 

„Pre tých, ktorí si z toho či onoho dôvodu nebudú vedomí tohto faktu, najmä pre 

ohromnú väčšinu ľudí na vašej planéte, bude vzývanie Boha pod inými menami 

dočasne prijateľné, kým sa nedozvedia o tomto dôležitom duchovnom fakte, za 

predpokladu, že budú vzývať Meno Božie s pozitívnym a dobrým úmyslom, zo 

správnych dôvodov a kvôli princípu.“ 

„Každý, kto odmietne vzývanie Mena Pán Ježiš Kristus po oboznámení sa s týmto 

faktom, bude musieť znášať dôsledky svojho odmietnutia — nebude vypočutý alebo 

nedostane odpoveď. Koniec koncov, ak budete vzývať nejakého iného Boha, inej 

prirodzenosti a mena, než Pána Ježiša Krista, nebudete vzývať nič. Od ničoho 

nepríde nič. Nič vám nemôže dať žiadnu odpoveď.“ 

„Takže, kvôli zopakovaniu, úplne prvý krok v správnom uctievaní a nadväzovaní 

vzťahu s Bohom je používanie alebo vzývanie Mena Pán Ježiš Kristus.“ 

„2. Evokovanie alebo používanie Mena Pán Ježiš Kristus z akýchkoľvek dôvodov 

vôbec musí byť prípadným používateľom zahájené z pozície jeho/jej vlastnej 

slobody voľby, z prostého princípu, že je správne a vhodné robiť to.“ 
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„Pri praktizovaní Nového Zjavenia nevie alebo nemôže žiadny iný prístup vyvolať 

žiadnu odozvu, pretože život každého závisí od jeho/jej schopnosti slobodne si voliť 

a zmeniť sa. Teda, snaha vzývať alebo používať Meno Pán Ježiš Kristus nasilu, z 

donútenia, pod nátlakom, alebo v dôsledku zažitia akýchkoľvek zázrakov či 

nezvyčajných znamení, alebo zo strachu z potrestania, alebo z pocitu viny, alebo v 

dôsledku akejkoľvek inej neslobodnej situácie, nebude už fungovať, len ak, 

samozrejme, dotyčný už pred nastaním tejto situácie plne neprijal do svojho srdca 

Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a nevzýval Jeho/Jej Meno už predtým.“ 

„Pán Ježiš Kristus nemôže odpovedať žiadnym iným spôsobom a cestou, iba ak je 

volaný alebo o to požiadaný. Keby odpovedal, porušil by základný duchovný 

princíp života — slobodu a nezávislosť. Reagovanie bez požiadania alebo zavolania 

by bolo vnucovaním, stavom nevyhnutnosti, ktorý nedáva v tejto veci dotyčnému 

žiadnu voľbu. Toto by bol negatívny stav. Negatívny stav funguje podľa tohto 

princípu. Takže, jediný vzťah a uctievanie Pána Ježiša Krista je možný len na 

základe vzájomnosti, reciprocity, slobody a nezávislosti. Ak je vám niečo 

vnucované, je to jednostranný faktor. Nie je to na základe vzájomnej a obojstrannej 

zhody. Hrubo je porušovaná vaša sloboda a nezávislosť.“  

„Pán Ježiš Kristus, súc Sám/Sama Absolútna Sloboda a Nezávislosť, nemôže nikdy 

porušiť tento princíp.“ 

„Teda, v tomto kroku praktizovania Nového Zjavenia sú postulované dve 

požiadavky: Prvá, že musíte nadväzovať vzťah, uctievať a obracať sa na Pána Ježiša 

Krista z pozície vašej slobody a nezávislosti, zo svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby, bez akéhokoľvek vonkajšieho donucovania. Druhá, že ten krok musíte 

iniciovať vy sami. Nemôže to prichádzať od Pána Ježiša Krista.“ 

„Dôvodom druhej požiadavky je fakt, že Pán Ježiš Kristus je v stave a procese 

neustáleho odpovedania alebo reagovania, dávania a zdieľania. Toto je samotná 

Jeho/Jej Prirodzenosť. Všetko je stále tam.“ 

„Ale, aby to jedinec videl, počul, vzal a využil, musí obrátiť svoju pozornosť na 

tento fakt a aktívne zahájiť úkon hľadania, počúvania, brania a využívania. Toto je 

princíp vzájomnosti a obojstrannosti. Jedinec nie je pasívny, automatický prijímateľ 

niečoho. Je aktívny, slobodný a jedinečný účastník tohto procesu. Ako slobodná 

sentientná entita musí vynakladať úsilie, aby ukázal dobrú vôľu, naznačujúc, že si 

želá slobodne sa zúčastniť tohto procesu prijímania a využívania toho, čo je aj tak 

neustále a trvale k dispozícii.“ 

„Neexistuje žiadny iný spôsob, ako si prisvojiť všetko, čo vám dáva Pán Ježiš 

Kristus.“ 

„Ak sa nejakou náhodou cítite príliš chabí, aby ste zahájili akékoľvek úsilie 

samostatne v tomto ohľade, radí sa vám, aby ste poprosili Pána Ježiša Krista, aby 

vám nadelil/a plnosť takej schopnosti. Ako bolo uvedené veľakrát predtým, nikto 

nedostane nič, ak o to nepoprosí.“ 
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„Tento krok platí rovnako pre všetkých, bez ohľadu na to, v akom type života sa 

nachádzajú — v pravom živote pozitívneho stavu, v mŕtvom živote negatívneho 

stavu, alebo v ľudskom živote.“ 

„3. Počas vzývania alebo vyvolávania Mena Pán Ježiš Kristus už nie je vhodné 

uznávať Pána Ježiša Krista v akejkoľvek inej forme, aspekte alebo stave než v 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti.“ 

„Dôležitosť prijatia faktu, že Boh sa stal telom v osobe Ježiša Krista, bola už 

zdôraznená Apoštolmi Ježiša Krista. V ich ponímaní sa však na Ježiša Krista, hoci 

bol skutočne Božský, ešte stále pozerali ako na Entitu oddelenú od Jeho Otca — 

Pána Boha, Najvyššieho — a vnímali ho predovšetkým ako Mužskú Osobu. No 

predsa len uznali fakt, že Jeho Otec dal Ježišovi Kristovi všetku moc a slávu a celé 

Stvorenie.“ 

„Dať moc, slávu a všetko ostatné Ježišovi Kristovi znamená vzdať sa predošlej 

Prirodzenosti Božej, aká bola pred Prvým Príchodom Ježiša Krista, a získať úplne 

novú, ktorá bude mať všetku právomoc, a oveľa väčšiu, než je tá prvá. Vtedy však 

pravý význam tohto tvrdenia presahoval chápanie väčšiny Apoštolov.“ 

„Emanuel Swedenborg rozviedol túto záležitosť oveľa viac. Po prvé, zistil fakt, že 

Pán Ježiš Kristus je jediný pravý Boh. Po druhé, zistil, ako najrozhodujúcejší fakt, 

že pre správny vzťah a uctievanie Pána Ježiša Krista je absolútne nutné prijať fakt, 

že Najvyšší učinil Svoje Božské ľudským a následne Svoje Ľudské Božským, 

zlúčiac to s Jeho/Jej Otcom.“ 

„Dovtedy však nikto nevedel, čo sa presne stalo s fyzickým telom, ktoré vzal Ježiš 

Kristus so Sebou po Svojom zmŕtvychvstaní a odchode z vašej planéty.“ 

„Učinenie Jeho/Jej Božského ľudským a Jeho/Jej Ľudského Božským možno chápať 

aj čisto duchovne, duševne alebo psychologicky. Čo nezahŕňa príslovečné ľudské 

telo.“ 

„Aj tak bol však tento aspekt, aspekt ľudského tela, jedným z najdôležitejších 

faktorov pri zmene Prirodzenosti Najvyššieho na Pána Ježiša Krista.“ 

„Fakt o ľudskom tele-mäse Ježiša Krista nebol známy, kým nebola všetkým, čo chcú 

čítať alebo počúvať, sprístupnená táto časť Nového Zjavenia. Kvôli opätovnému 

zopakovaniu: Za akým účelom si vzal Ježiš Kristus Svoje telo-mäso so Sebou do 

duchovného sveta, do Svojho osobného panstva? Na ozdobu? Aby sa príležitostne 

naň pozrel, schované niekde v skrini, špeciálne na ten účel zostrojenej, a obdivoval 

alebo si pripomínal Svoje eskapády počas Svojho života na planéte Nula a v 

Peklách? Boh nerobí nič bez zvláštneho účelu absolútnej povahy.“ 

„Doteraz však nebolo nikdy zjavené, čo sa s tým telom-mäsom stalo. Teda, aby 

dostal človek patričnú odpoveď, musí vzývať takéhoto Pána Ježiša Krista, a nie 

iného, lebo žiadny iný už nie je.“ 
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„Prečo je také dôležité pre prax Nového Zjavenia alebo čokoľvek iné v tej veci 

nadväzovať vzťah s touto konkrétnou Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, 

ktorá bola nedávno zlúčená a skrížená s Jeho/Jej ľudským telom-mäsom? Pretože 

nikto nemôže z pozície svojho relatívneho stavu nadväzovať vzťah správne a priamo 

s niekým, Kto je Absolútny. Najmä, nikto nemôže nadväzovať vzťah z pozície 

negatívneho stavu s niekým, kto v sebe nič z tej pozície neobsahuje. Vzťah tohto 

charakteru si vyžaduje médium alebo prostredníka.“ 

„Ako viete, tradičné kresťanské učenia vnímajú a ponímajú Ježiša Krista ako 

prostredníka medzi všetkými hriešnikmi a všetkými ostatnými, a medzi Bohom, 

Najvyšším. Správne chápu fakt, že nikto sa nemôže priblížiť a nadviazať vzťah 

s Absolútnym Bohom priamo.“ 

„Ich problémom však je, že oddelili prostredníka od toho, voči komu sa 

sprostredkúva, urobiac z Boha dve, a napokon tri osoby — Boha-Otca, ktorého treba 

uzmierovať a mať k nemu prostredníka; Syna Božieho-Ježiša Krista, ktorý je druhá 

osoba v jednom Božstve a ktorý je skutočný Prostredník voči Bohu-Otcovi; a Ducha 

Svätého — tretiu osobu Božstva, ktorý je pretvárateľom, inšpirátorom a učiteľom 

všetkých hriešnikov a všetkých ostatných ohľadne náležitých duchovných 

záležitostí.“ 

„Čo kresťania ani všetci ostatní nedokázali zistiť, bolo, že Ježiš Kristus vzal Svoje 

telo-mäso so Sebou na veľmi zvláštny, dôležitý účel (ako bolo naznačené vyššie). 

Zjavne ho nevzal so Sebou na ozdobu alebo aby bolo vystavené v nejakom večnom 

mauzóleu, kam by mohlo chodiť celé Stvorenie, klaňať sa mu, uctievať to telo a 

prejavovať obdiv Bohu so slovami ,Ach‘, ,Och‘, ,Uch‘ alebo s akýmikoľvek inými 

slovami, ktoré používajú ľudia pri takých príležitostiach a v takých situáciách. Toto 

je úplne smiešna predstava. Taká predstava mohla prísť na um len ľuďom, ako 

vidíte podľa všetkých tých mauzóleí, ktoré postavili pre ich vlastných pseudo-

bohov, akými boli faraóni, králi, vládcovia, mučeníci, a pre ich vlastnú slávu.“ 

„Ľudské telo-mäso Ježiša Krista malo veľmi zvláštne poslanie — stať sa integrálnou 

súčasťou celku Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, čím sa Najvyšší stal/a Pánom 

Ježišom Kristom a Svojím vlastným Médiom alebo Prostredníkom voči a pre všetky 

sentientné entity, ľudí a tvory odvšadiaľ. Takže, Jeho/Jej ľudské telo-mäso, 

zlúčené a skrížené s Absolútnou Prirodzenosťou Najvyššieho, slúži odteraz do 

večnosti ako jediný prostredník medzi Ním/Ňou, alebo presne, medzi Jeho/Jej 

Absolútnym Stavom a Položením, alebo Absolútnym Božstvom, a každým v 

Jeho/Jej Stvorení, na vašej planéte, vo všetkých Peklách a v celej Zóne 

Vymiestnenia. Žiadny iný zdroj sprostredkovania už viac neexistuje.“ 

„Z tohto dôvodu bude vzývanie akéhokoľvek iného prostredníka, ako napríklad 

Syna Božieho, Márie, alebo akýchkoľvek iných svätých, po prečítaní týchto slov 

považované za duchovnú ohavnosť a cudzoložstvo. Našťastie, tí, čo to robia, aj tak 

nedostávajú od domnelých prostredníkov odpoveď.“ 
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„Nanešťastie pre nich, keď ich vzývajú, môže sa im veľmi ľahko podariť vyvolať 

zlých a negatívnych duchov, ktorí budú predstierať, že sú vzývanými alebo 

vyvolávanými osobami, a podvodom presviedčať svojich vzývateľov, že oni sú 

praví prostredníci Boha. Zachádzajú dokonca tak ďaleko, že pripravujú rôzne 

udalosti v živote svojich uctievateľov, aby mohli úspešne zasiahnuť v ich záujme a 

zachrániť ich alebo uzdraviť zo stavu, ktorý im spôsobili v prvom rade oni; alebo 

predpovedajú budúcnosť a potom ovplyvňujú udalosti takým spôsobom, aby bola 

predpoveď platná a naplnila sa.“ 

„Toto, samozrejme, upevňuje ich roly prostredníkov Boha v očiach tých, čo v 

takých prostredníkov veria.“ 

„Tvrdením, že majú takú rolu a s ňou spojenú duchovnú moc, oni a ľudia, ktorí ich 

vzývajú, okrádajú Pána Ježiša Krista o právo byť Svojím vlastným zdrojom 

sprostredkovania medzi Svojou Absolútnou Božskosťou, cez relatívne ľudské telo, 

včlenené do toho Absolútneho Božstva, a každým iným. Toto je veľmi nebezpečná 

duchovná situácia.“ 

„Praktikant Nového Zjavenia bude vzývať a vyvolávať len Pravého Pána Ježiša 

Krista v Jeho/Jej Ľudskej Forme, ako jediný zdroj akéhokoľvek možného 

sprostredkovania, do večnosti.“ 

„Tento krok je platný a aplikovateľný pre každého, bez ohľadu na to, v akej forme a 

stave života sa v akomkoľvek danom momente nachádza. Má multiverzálnu platnosť 

a je požadovaným duchovným princípom pri praktizovaní Nového Zjavenia.“ 

„4. Počas vzývania alebo vyvolávania Pána Ježiša Krista si má každý uvedomovať 

účel, kvôli ktorému sa obracia na Pána Ježiša Krista.“ 

„Účelom je, po prvé, uznať prítomnosť Pána Ježiša Krista a vzdať Mu/Jej vďaku za 

všetko, čo bolo, je a bude, nech bolo, je a bude čokoľvek.“ 

„Po druhé, na Pána Ježiša Krista sa každý obracia každodenne, niekoľkokrát za deň, 

pretože je korektné, vhodné, správne a dobré robiť to.“ 

„Po tretie, každý tak robí kvôli samotnému princípu, lebo nadväzovať vzťah a 

komunikovať s Pánom Ježišom Kristom ako so zdrojom svojho života je 

multiverzálnym duchovným zákonom.“ 

„Po štvrté, každý sa obracia na Pána Ježiša Krista kvôli spoločnému dobru, 

vzájomnému prospechu a užitočnosti pre všetkých. Každý v Stvorení a všade inde 

môže nesmierne profitovať z faktu konania sa takej komunikácie a vzťahu, bez 

ohľadu na to, či si vedome uvedomuje, alebo neuvedomuje taký profit a úžitok.“ 

„Nech je teraz každému dané na vedomie, že tento spôsob komunikácie a vzťahu s 

Pánom Ježišom Kristom, kvôli princípu, lebo konať tak je správne, prináša ohromný 

prospech a úžitok všetkým ostatným. Pamätajte si, prosím, že každá komunikácia 

tejto povahy je jedinečná a neopakovateľná udalosť. Vaša komunikácia a vzťah s 

Pánom Ježišom Kristom sú jedinečné a líšia sa od všetkých ostatných. Ostatní 
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nemôžu zažiť Pána Ježiša Krista vaším spôsobom a štýlom zažívania, kým nedôjde 

k vašej komunikácii. Jedinečnou komunikáciou a vzťahom vás s Pánom Ježišom 

Kristom a Pána Ježiša Krista s vami prispievate k väčšiemu poznaniu Jeho/Jej 

Prirodzenosti, iných a seba samého/samej u všetkých. To pozdvihuje a obohacuje 

životy všetkých ostatných.“ 

„Toto je dôvod, prečo bude praktikant Nového Zjavenia nadväzovať vzťah a 

komunikovať s Pánom Ježišom Kristom na každodennej báze v záujme všetkých, a 

nie len vo svojom vlastnom. Hlavne však, bude komunikovať s Pánom Ježišom 

Kristom kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, aby dal Pánovi Ježišovi Kristovi príležitosť 

ukázať Sa Svojmu Stvoreniu cez neho/ňu takým spôsobom a štýlom, akým to 

nemôže urobiť cez nikoho iného. Koniec koncov, nikto nie je ako on/ona.“ 

„Toto je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo sa bude praktikant Nového 

Zjavenia obracať na Pána Ježiša Krista na každodennej báze.“ 

„Po piate, každý pristupuje k Pánovi Ježišovi Kristovi s pozitívnym a dobrým 

úmyslom, preto, aby sa stal lepším, duchovnejším, milujúcejším, múdrejším, 

znalejším, užitočnejším, skromnejším, pokornejším, poctivejším a viac a viac 

vskutku sám sebou a svojou vlastnou identitou. Len Pán Ježiš Kristus, z pozície 

Jeho/Jej Absolútneho Stavu, vás môže takýmito urobiť natrvalo.“ 

„Po šieste, každý nadväzuje vzťah s Pánom Ježišom Kristom kvôli zachovaniu 

jednoty, jedinosti a harmónie funkcií svojej mysle. Len vďaka Pánovi Ježišovi 

Kristovi, skrz Neho/Ňu, podľa Neho/Nej a s Ním/Ňou môže každý konať, správať 

sa, nadväzovať vzťah a fungovať z celej svojej mysle jedinečným a zjednoteným 

spôsobom. Pán Ježiš Kristus je jediný pravý spájajúci a zjednocujúci princíp 

sentientnej mysle každého.“ 

„Po siedme, každý komunikuje s Pánom Ježišom Kristom kvôli ochrane a 

bezpečnosti pred podľahnutím propagande a vplyvu negatívneho stavu. Toto platí 

pre ľudí, ktorí žijú na planéte Nula a pre tých, čo sú v Zóne Vymiestnenia. U ľudí v 

pozitívnom stave dochádza k tejto komunikácii aj kvôli úspešnému zavrhnutiu idey 

odmietnutia a popretia Pána Ježiša Krista.“ 

„Len na takúto prosbu a účel môže Pán Ježiš Kristus brániť a ochraňovať každého v 

tomto ohľade. Keďže všetka moc patrí Pánovi Ježišovi Kristovi, len Jeho/Jej mocou 

možno premôcť negatívny stav. Žiadna iná moc nemôže dosiahnuť tento cieľ. Nikto 

nie je zo svojej vlastnej relatívnej pozície schopný úspešne čeliť násilnému 

vnucovaniu negatívneho stavu. No v spojení svojej platnej voľby a rozhodnutia 

konať tak s podporou Absolútnej Moci Pána Ježiša Krista možno skutočne uspieť.“ 

„5. Potreba komunikácie a vzťahu s Pánom Ježišom Kristom pramení tiež z faktu, že 

len Pán Ježiš Kristus vie presne, čo je pre vás v Absolútnom Zmysle najlepšie.“ 

„Praktikant Nového Zjavenia preto pristupuje k tejto komunikácii za účelom 

spoznať vôľu Pána Ježiša Krista ohľadne svojho vlastného života. Pretože nikto 

poriadne nevie, čo je pre neho/ňu najlepšie, len Pán Ježiš Kristus to môže určiť.“ 
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„Ďalším aspektom tejto situácie je, pretože dotyčný ozaj nevie, o čo by mal 

poprosiť, že sa odporúča obracať sa na Pána Ježiša Krista s prosbou, aby vám 

naznačil/a, o čo potrebujete poprosiť. Inými slovami, ak neviete o čo poprosiť, 

poproste Pána Ježiša Krista, aby vám povedal/a, o čo máte prosiť, aby vaša prosba z 

pozície neznalosti neprekážala konaniu sa vôle Pána Ježiša Krista vo vašom živote.“ 

„Vyšším účelom tohto kroku je obrátiť sa na Pána Ježiša Krista a poprosiť Ho/Ju, 

aby Jeho/Jej vôľa bola vašou vôľou; Jeho/Jej voľba bola vo vašej veci vašou 

voľbou; Jeho/Jej túžba, želanie a prianie boli vo vašej veci vašou túžbou, želaním a 

prianím, atď. A ešte vyšší účel je vo fakte prosby k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sa 

odteraz všetko, čo sa udeje vo vašom živote, bez ohľadu na to, čo to je, dialo len z 

vôle Pána Ježiša Krista, a nie na základe vnútenia negatívneho stavu, alebo v 

dôsledku vašich vlastných bláznivých volieb z minulosti, alebo z akýchkoľvek iných 

dôvodov.“ 

„Dôležitosť konania vôle Pána Ježiša Krista pramení z faktu, že ľudia a tvory v 

negatívnom stave majú veľmi malý alebo nemajú žiadny prístup k pravej realite 

svojich totožností. Fungujú z pozície svojho ,ega‘, ktoré je považované za ich 

totožnosť.“ 

„Ego je však zostrojené z prvkov čistých ziel a lží a ako bariéra alebo blok 

pre spoznanie svojho skutočného ja. Keďže ego je zostrojené z prvkov negatívneho 

stavu, jeho podstatou je odporovať všetkému, čo má skutočne pozitívny obsah a 

zdroj. S egom je ten problém, že to, čo považuje za dobré a vhodné pre seba, je 

vždy zlé a nevhodné pre pravé ja. A naopak: čo považuje za zlé a nevhodné pre 

seba, je zvyčajne dobré a vhodné pre pravé ja. Z tohto dôvodu je vôľa ega vždy 

opačná než vôľa Pána Ježiša Krista.“ 

„Preto je pre ľudí na planéte Nula a pre všetky tvory v Zóne Vymiestnenia veľmi 

výhodné vyhnúť sa požiadavkám ich ega a odovzdať ich ego Pánovi Ježišovi 

Kristovi, poprosiac Ho/Ju, aby ho nahradil Jeho/Jej vôľou vo veci ich života.“ 

„Prosba tohto charakteru umožňuje aktiváciu pravého ja, ktoré je skryté v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli. Toto je cesta k sebaobjaveniu a k naučeniu sa 

robiť všetko z pozície pravého ja — z najvnútornejšieho, kde je prítomnosť Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Kontakt s Pánom Ježišom Kristom možno teda nadviazať len z pozície tohto 

najvnútornejšieho, prosbou o odstránenie jedincovho falošného ega a nahradenie ho 

vôľou Pána Ježiša Krista. Toto navodí pravé ja, z ktorého jedinec začne tú pravú 

komunikáciu a vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Z tej pozície sa môže naučiť, ako 

usporiadať svoj život takým spôsobom, aby robil všetko z vnútra von, a nie z 

vonkajška do falošného vnútra, ako to požaduje jeho ego. Tým, že bude robiť všetko 

z pravého vnútra von, sa jedinec zosúladí s multivesmírnym poriadkom Stvorenia a 

stane sa členom pozitívneho stavu.“ 

„Tento krok je platný pre tých, ktorí sú polapení v negatívnom stave a pre všetkých 

na planéte Nula.“ 
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„Pre členov pozitívneho stavu je požiadavkou tohto kroku pri praktizovaní Nového 

Zjavenia ich dobrovoľné a slobodné každodenné opätovné potvrdzovanie, že budú 

konať vždy len vôľu Pána Ježiša Krista.“ 

„Toto každodenné opätovné potvrdzovanie takého konania je nutným prvkom 

každého slobodnej vôle a voľby. Ako viete, každý deň, každý stav a každá situácia a 

proces si z pozície ich vlastného obsahu vyžaduje inú voľbu. Aby jedinec učinil 

správnu voľbu, potrebuje opätovne potvrdiť dve veci: 1. Že je služobníkom a 

nasledovníkom Pána Ježiša Krista; a 2. že chce konať len vôľu Pána Ježiša Krista. 

Preto je vždy voľbou to, čo zvolí Pán Ježiš Kristus. Ak to budete robiť takto, nikdy 

neurobíte chybu. Najmä ak to budete robiť kvôli samotnému princípu, lebo takto je 

to správne.“ 

„So životom všetkých členov pozitívneho stavu je neoddeliteľne spojená stála túžba 

plniť vôľu Pána Ježiša Krista. Avšak, aj oni majú ich vlastné porovnateľné ,ego‘, 

vytvorené z idey, že môžu kedykoľvek odmietnuť konať vôľu Pána Ježiša Krista a 

poprieť ju. Toto je jediný citlivý bod, ktorý ich potenciálne drží v negatívnom stave. 

Ako viete vy a ako vedia aj oni, prijatie tej idey by ich učinilo negatívnymi a 

vypadli by do Zóny Vymiestnenia.“ 

„Aby nepodľahli násilnému vnucovaniu tej idey, potrebujú každodenné opätovné 

potvrdzovanie v duchu vyššie uvedeného tvrdenia.“ 

„Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista im to značne uľahčuje, pretože každému 

dáva živý príklad, ako zdolať akékoľvek pokušenie negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, táto situácia bude trvať až do záverečnej fázy Posledného Súdu, 

ako je to opísané v ôsmej kapitole tejto knihy.“ 

„Takže, podľa tohto bodu, praktizovaním Nového Zjavenia je aktívne odmietanie, 

zo svojej slobodnej vôle a voľby, byť negatívny, a namiesto toho vždy, kvôli 

princípu, konať vôľu Pána Ježiša Krista.“ 

„Toto pravidlo platí multivesmírne pre každého, všade, vrátane Zóny Vymiestnenia, 

všetkých Pekiel a planéty Nula.“ 

„6. Voľba konať vôľu Pána Ježiša Krista určuje životný štýl v súlade so zásadami 

Nového Zjavenia.“ 

„Jednou zo samých prvých vecí vyžadovaných od praktikanta Nového Zjavenia je 

prijatie skutočnosti, kým je a čo je jeho/jej osudom a úlohou. V tomto vyhlásení je 

tajomstvo. Ako viete, každá jedna sentientná entita alebo človek, či už pozitívnej, 

alebo negatívnej prirodzenosti, vznikli a zrodili sa pre nejaký dôležitý účel. 

Dokonca aj tvorom a agentom negatívneho stavu, ktorých vyfabrikovali pseudo-

tvorcovia, Pán Ježiš Kristus dovolil prebudiť sa k ich vlastnému životu pre nejaký 

dôležitý dôvod a účel.“ 

„Aby sa v stave kohokoľvek začala akákoľvek zmena, dotyčný musí uznať fakt, kto 

je a aký je jeho/jej osud a úloha. Pre negatívne entity je to rozhodujúca požiadavka, 
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ak majú prejaviť akúkoľvek túžbu po vyslobodení sa z negatívneho stavu a 

konverzii do pozitívneho stavu.“ 

„Nutným predpokladom pre toto vyslobodenie sa a konverziu je uznanie, kto je 

kto a aké je jeho/jej poslanie a osud. Žiadnu pravú a úspešnú zmenu nemožno 

začať zo žiadnej inej pozície. Na zistenie týchto dôležitých informácií sú každému 

dané prostriedky na vchádzania do vnútra, postupmi opísanými v piatej kapitole 

tejto knihy.“ 

„Pre členov pozitívneho stavu má táto požiadavka rovnakú dôležitosť, pretože 

určuje, do akej miery skutočne konajú vôľu Pána Ježiša Krista. A aká je vôľa Pána 

Ježiša Krista v tomto konkrétnom ohľade? Byť sám/sama sebou a vykonávať všetky 

povinnosti a záväzky vami prijatého poslania a úlohy bez ohľadu na to, čo to je. 

Neschopnosť tak konať sa prieči účelu vášho života. Keby ste mali robiť niečo iné, 

neboli by ste stvorení do pozície, v ktorej ste v tomto bode svojho života.“ 

„Myslíte si, že by vás Pán Ježiš Kristus násilne nútil prijať to či ono postavenie bez 

vášho predošlého dobrovoľného súhlasu s tým? To by bolo znesvätením samotnej 

Jeho/Jej Prirodzenosti.“ 

„Pre agentov pozitívneho stavu, ktorí majú nejakú úlohu na planéte Nula, je táto 

situácia značne skomplikovaná faktom, že nemajú žiadne vedomé spomienky na 

taký súhlas alebo prijatie poslania. Opäť, toto bolo dohodnuté opatrenie. Ak sú v 

určitej role alebo pozícii na planéte Nula, zjavne tam majú byť, kým sa ich úloha 

neskončí. Môže byť dočasná (keď má niekto niekoľko následných úloh. To 

znamená, že žiadna úloha sa nezačne, kým sa najskôr úplne nedokončí tá predošlá), 

alebo trvalá, do konca ich ľudského života na planéte Nula (to znamená, že tá úloha 

trvá po celý ľudský život toho jedinca).“ 

„Ako vieš, Peter, mnohí klienti, ktorí podstúpili s tebou alebo s tvojimi žiakmi 

proces takzvanej duchovnej transformácie, sa domnievali, že v dôsledku toho 

procesu musia odísť zo svojho zamestnania, práce, manželstva alebo čohokoľvek, 

čo mali a čomu sa dovtedy venovali, aby mohli robiť niečo nezvyčajné a prevratné, 

pokúsiac sa zmeniť svet, v ktorom žijú. Pokiaľ neexistujú nejaké iné pádne dôvody 

na skoncovanie s týmito vzťahmi a postaveniami, úspešný transformačný proces by 

sa nemal nikdy končiť takým výsledkom. Ak predsa len skončil, jeho výsledok bol 

úplne kontaminovaný falošnými duchovnými radcami a celým negatívnym stavom. 

Sily negatívneho stavu využili takzvanú duchovnú transformáciu na to, aby 

dotyčného jedinca dostali do ešte väčšej pasce a otroctva negatívneho stavu.“ 

„Výsledkom akejkoľvek práce tejto povahy je hlboká zmena postoja a perspektívy, s 

akými jedinec pristupuje k svojmu životu. V skutočnosti, ak nie je konkrétne a 

rukolapne naznačené, s neotrasiteľným dôkazom, že to má byť inak, máte 

pokračovať vo svojej práci, zamestnaní, manželstve alebo v čomkoľvek, čo máte, 

rovnakým spôsobom a formou, no s úplne iným postojom a z úplne inej perspektívy. 

Všetko budete robiť kvôli duchovným princípom, z pozície vnútra, kvôli 

spoločnému dobru, vzájomnému prospechu a úžitku pre všetkých; kvôli Pánovi 
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Ježišovi Kristovi, iným, sebe a svojmu vlastnému poslaniu. Toto všetko budete 

robiť s takým potešením, pôžitkom a radosťou, ako je len za akýchkoľvek daných 

okolností možné.“ 

„Vždy, keď sa stretnete s akýmikoľvek ťažkosťami, pokušeniami, prekážkami a 

všakovakými problémami, budete im čeliť s odvahou a odhodlaním naďalej robiť, 

čo je vo vašich silách, v súlade s mierou vašich schopností a daností, nesúc svoj kríž 

trpezlivo a vytrvalo, vediac, že všetko, čo robíte a zažívate, slúži nejakému 

dôležitému duchovnému účelu. Takýmto postojom vytvoríte príklad toho, aké to je 

byť, cítiť, reagovať a správať sa v súlade so zásadami Nového Zjavenia.“ 

„Pre členov pozitívneho stavu, ktorí vedia, kto sú a aké sú ich poslania a úlohy, je 

cieľom robiť pri všetkých ich snahách, čo je v ich silách, a všetko čerpať z Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako viete, ľudia a tvory v negatívnom stave a na planéte Nula vo väčšine prípadov 

nevedia, kto sú a čo je ich poslanie a úloha. Pokiaľ ide o nich, duchovným 

princípom je prijať svoju rolu a pozíciu, v ktorej sa nachádzajú v každom okamihu 

svojho života, s týmto novým postojom a perspektívou, ako je to opísané vyššie a vo 

všetkých ostatných bodoch. Ich poznanie v tomto ohľade musí byť veľmi často 

obmedzené z vážnych bezpečnostných dôvodov. Vchádzaním dovnútra sa môžu 

dozvedieť niektoré všeobecné aspekty ich poslaní a rolí, no nikdy nie všetky detaily, 

pokiaľ neposlúžia svojmu účelu.“ 

„Pokiaľ ide o agentov negatívneho stavu, potreba utajiť, kto sú, je zrejmá. Nikto 

nemá vedieť, že prišli z Pekiel. Inak by ich ľudia neprijali. Má to však aj ďalšiu 

stránku. Ako viete, mnohí z týchto agentov nevedia, že prišli na planétu Nula z 

Pekiel. Táto situácia im umožňuje, aby boli vystavení pôsobeniu agentov 

pozitívneho stavu a v dôsledku toho vystavenia sa mohli rozhodnúť konvertovať do 

pozitívneho stavu. Keby vedeli presne, kto sú a že sa dobrovoľne, s veľkým 

potešením a radosťou rozhodli pre svoje negatívne poslanie, nikdy by ani len 

nepomysleli na konverziu do pozitívneho stavu. Keď a ak skonvertujú do 

pozitívneho stavu, majú pokračovať vo svojej práci, zamestnaní alebo v čomkoľvek 

podobnom, no s novou perspektívou a s iným postojom, tak ako to navrhuje Nové 

Zjavenie.“ 

„Ako z tohto vidíte, všetko slúži nejakému dobrému účelu.“ 

„Takže, praktikanta Nového Zjavenia bude poznať podľa typu postoja, aký má k 

sebe a k svojmu životu, pozícii a role a z akej perspektívy sa pozerá na všetky 

udalosti a diania ľudského života a života vo všeobecnosti.“ 

„Vyššie opísané body praktizovania Nového Zjavenia určujú, aký typ uctievania 

Pána Ježiša Krista má kto uskutočňovať.“ 

„7. Ako je zrejmé z vyššie uvedenej definície Boha, novým typom uctievania je 

uctievanie v duchu, duši a tele a v pravde a dobre.“ 
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„Uctievať v duchu znamená uznať fakt, že každý obsahuje vo svojej najvnútornejšej 

Duchovnej Mysli osobnú, súkromnú a intímnu, jedinečnú prítomnosť Pána Ježiša 

Krista; a z tej pozície nadväzovať vzťah s Pánom Ježišom Kristom tým 

najosobnejším, najsúkromnejším, najintímnejším a najjedinečnejším spôsobom. 

Znamená to tiež uznať a prijať fakt, že jedinec žije, dýcha, funguje a robí všetko 

vďaka tej prítomnosti, takže bez prítomnosti Pána Ježiša Krista nie je absolútne 

ničím.“ 

„Sústavným opätovným potvrdzovaním tohto faktu sa jedinec stáva viac a viac sám 

sebou. Tým, že sa stáva viac a viac sám sebou, stáva sa viac a viac jedinečným 

predĺžením a procesom Pána Ježiša Krista. Uctievať Pána Ježiša Krista týmto 

spôsobom znamená uctievať v múdrosti. Toto je múdrosť. Mať vzťah s Pánom 

Ježišom Kristom osobným, súkromným, intímnym a jedinečným spôsobom je veľmi 

milujúce. Toto je pravá láska, ktorá prospieva všetkým.“ 

„Uctievať Pána Ježiša Krista v duši znamená myslieť, cítiť, chcieť, zamýšľať, 

usudzovať a vo všeobecnosti byť duševne činný podľa, za pomoci, so, skrz a z Pána 

Ježiša Krista a z pozície všetkých Jeho/Jej pravých Duchovných Princípov; čerpať a 

stavať všetko len na správnej duchovnosti, zakorenenej v Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Toto je pravda takého uctievania. Uctievať týmto spôsobom je dobré. 

A uznať a prijať fakt, že jedincova duševnosť alebo vnútorná myseľ — duša je 

pretransformovanou duchovnou ideou prítomnosti Pána Ježiša Krista v jeho/jej 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli.“ 

„Uctievať Pána Ježiša Krista v tele tu znamená uctievať aj z pozície vonkajšej 

vedomej mysle. Toto znamená správať sa, konať, nadväzovať vzťahy a robiť všetko 

vo vonkajšku z vnútra, z prítomnosti Pána Ježiša Krista vo všetkých aspektoch 

jedincovej mysle.“ 

„Znamená to tiež konať si svoje povinnosti, záväzky, úlohy, prácu, každodenný 

život atď., zodpovedne a kompetentne, podľa svojich najlepších schopností, bez 

akýchkoľvek postranných pohnútok, majúc vždy na pamäti Duchovné Princípy 

života — Pána Ježiša Krista, ako jediného zdroja života, umožňujúceho každému 

byť tým, čím je. Znamená to tiež, že každý má prijať sám seba takého, aký je vo 

svojom duchu, duši a tele, uznávajúc fakt, že je nositeľom jedinečnej prítomnosti 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Teda, učiniť svojho ducha, dušu a telo posvätným miestom, svätyňou, chrámom, 

domovom a panstvom Pána Ježiša Krista; a zdieľať seba samého s každým, kto 

vyjadrí túžbu zdieľať a opätovať, bez vnucovania seba či čohokoľvek komukoľvek, 

ale tiež bez ,hádzania perál sviniam a dávania toho, čo je sväté, psom‘, teda 

negatívnemu stavu ziel (svine) a lží (psy). Nuž, takýchto uctievateľov si hľadá Pán 

Ježiš Kristus. Žiadnu inú formu uctievania už Pán Ježiš Kristus neakceptuje.“ 

„Existujúce formálne, vonkajšie, zritualizované a zdogmatizované uctievanie na 

planéte Nula a v niektorých iných oblastiach Zóny Vymiestnenia, na určitých 

miestach, zvaných cirkvi, sa ruší.“ 
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„Väčšina týchto cirkví sa fakticky stala pelechom duchovných lupičov a zlodejov, 

ktorí olupujú všetkých uctievateľov o pravdu a dobro a ktorí im bránia v prístupe k 

poznaniu, ako správne uctievať, a tým im bránia v možnosti nadviazania správneho 

vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Pokiaľ tieto cirkvi nezačnú učiť princípy Nového 

Zjavenia a uctievať Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, nebude v nich už ani 

stopy po ničom pozitívnom alebo dobrom, alebo ničom pravdivom a múdrom.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie a zopakované, že všetky alebo väčšina súčasne 

existujúcich cirkví na planéte Nula a v ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia sa 

stala hlavnou baštou Pekiel a zdrojom šírenia všemožných lží, skreslení, prekrútení 

a ziel v mene Boha, Alaha, Budhu, Krišnu, alebo Ježiša Krista, alebo kohokoľvek, 

koho meno používajú.“ 

„Typ uctievania, ktorý hľadá Pán Ježiš Kristus, ukazuje, že akýkoľvek pokus 

zorganizovať v budúcnosti akékoľvek nové náboženské hnutie alebo sektu, alebo 

cirkev, alebo akúkoľvek organizáciu založenú na Novom Zjavení a jeho princípoch, 

bude zlý/chybný a nebude schválený Pánom Ježišom Kristom. Bude to v skutočnosti 

pokus negatívneho stavu o ovládnutie Nového Zjavenia a o jeho znehodnotenie, 

znečistenie, otrávenie a sfalšovanie jeho zvyčajnými obľúbenými prostriedkami — 

v mene Pána Ježiša Krista. Taká snaha nebude nikdy pravým uctievaním Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Jediná správna vonkajšia forma tohto uctievania je príležitostné neformálne 

stretnutie dvoch či troch, alebo viacerých nasledovníkov a praktikantov Nového 

Zjavenia, výlučne za účelom zdieľať svoje vlastné skúsenosti, idey, pojmy, pocity a 

myšlienky, týkajúce sa záležitostí Nového Zjavenia a ich života v súlade s týmito 

princípmi. Počas takého stretnutia a zdieľania sa majú baviť, tešiť, radovať, smiať, 

duchovne, duševne a fyzicky zdieľať (v zmysle dobrého jedla, hudby, príhod atď.).“ 

„Nič viac nie je správne a zhodné so skutočným uctievaním Pána Ježiša Krista, ako 

to vyžadujú princípy Nového Zjavenia.“ 

„Táto forma uctievania je platná multiverzálne, ako aj pre planétu Nula a pre celú 

Zónu Vymiestnenia (pre agentov pozitívneho stavu a všetkých tých z negatívneho 

stavu, ktorí vyjadria túžbu konvertovať do pozitívneho stavu).“ 

„8. Nadviazanie súkromného, osobného a intímneho vzťahu s Pánom Ježišom 

Kristom vo svojej mysli poukazuje na to, ako sa pre každého praktikanta Nového 

Zjavenia stáva dôležitým obracať sa na Pána Ježiša Krista v skromnosti, pokore, 

poníženosti a nevinnosti, za účelom overenia, kontroly a schválenia všetkých 

svojich aktivít. Správnym duchovným princípom je tu konzultovať, komunikovať, 

zdieľať a prosiť o radu Pána Ježiša Krista vo všetkých záležitostiach svojho života.“ 

„Ak je pravda, že len Pán Ježiš Kristus vie, čo je pre vás najlepšie v Absolútnom 

Zmysle, je len logické predpokladať, že pred podniknutím každej jednej činnosti, 

alebo pred realizáciou akéhokoľvek plánu urobiť to či ono, by sa mala vhodnosť 

toho skontrolovať, prekonzultovať a overiť s Pánom Ježišom Kristom.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 406 - 

„Vždy máte poprosiť Pána Ježiša Krista osobne o radu, či sú také plány alebo 

aktivity v súlade s vašou životnou úlohou a či sú v súlade s Vôľou Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Vždy musíte mať na pamäti, že mnohé idey môžu byť nanútené negatívnym 

stavom, za účelom pokušenia a zavedenia vás do jeho pazúrov. Také idey môžu 

vyzerať veľmi rozumne, prospešne, žiaduco a užitočne. Ak však nie sú potvrdené a 

schválené Pánom Ježišom Kristom, z pozície Jeho/Jej jedinečnej prítomnosti vo 

vašom duchu, duši a tele, majú byť odvrhnuté ako nebezpečné a nevhodné.“ 

„Tento princíp praktizovania si vyžaduje, aby ste neváhali poprosiť Pána Ježiša 

Krista o radu v akejkoľvek veci alebo záležitosti vášho vlastného osobného a 

súkromného života, nech by vám pripadala akokoľvek triviálne, jednoducho alebo 

bezvýznamne. Negatívny stav je majstrom v osnovaní všakovakých triviálnych, 

zdanlivo bezvýznamných záležitostí, pomocou a prostredníctvom ktorých sa do vás 

dostáva.“ 

„Niektorí blázniví ľudia na vašej planéte veria, že nie je vhodné obťažovať Pána 

Ježiša Krista takými triviálnosťami, ale len veľmi dôležitými rozhodnutiami, ktoré 

sú záležitosťou života a smrti. Bláznivo veria, že Pán Ježiš Kristus je príliš 

zaneprázdnený riešením záležitostí multiverzálneho významu, a preto nemá čas na 

ich banálnosti.“ 

„Majte sa na pozore, toto hovorí negatívny stav. Pamätajte si, že Pán Ježiš Kristus je 

prítomný vo vás a s vami a že odpovedať na všetky vaše otázky, dávať vám rady 

ohľadne všetkých záležitostí vášho života Mu/Jej spôsobuje najväčší možný 

pôžitok. Pre Neho/Ňu nie je nič triviálne alebo bezvýznamné. Z Jeho/Jej pohľadu, z 

Jeho/Jej Absolútneho Stavu je každá čiastočka, každý názor, každé zrnko piesku 

rovnako dôležité, významné, potrebné, rozhodujúce a podstatné ako všetko ostatné. 

Hrá to určitú dôležitú rolu, ktorá je užitočná pre všetkých. Čo je užitočné pre 

všetkých, je veľmi dôležité pre Pána Ježiša Krista. Len z pozície negatívneho stavu 

sú niektoré veci alebo je väčšina vecí považovaná za nedôležité, triviálne a 

bezvýznamné. V skutočnosti celý pozitívny stav a jeho životný štýl pripadá 

negatívnemu stavu taký (triviálny a nedôležitý). Nedajte sa oklamať týmto 

postojom. Namiesto toho sa vám odporúča slobodne a otvorene, bez akéhokoľvek 

váhania, pochybností, hanby alebo rozpakov obrátiť sa na Pána Ježiša Krista vo vás 

úplne so všetkým. Toto je v skutočnosti dôležitá požiadavka praktizovania Nového 

Zjavenia, kvôli vyhnutiu sa pascám negatívneho stavu.“ 

„V pozitívnom stave Stvorenia je tento princíp neoddeliteľnou súčasťou jeho 

životného štýlu a nikto nerobí vôbec nič bez predošlej konzultácie s Pánom Ježišom 

Kristom.“ 

„V negatívnom stave, ako vždy, je pravdou presný opak. Nikto, alebo len veľmi 

málo tvorov to robí. A tí, čo to robia, robia to veľmi často nevhodným spôsobom, z 

nesprávnych dôvodov a nedôsledne, len keď sú v nejakých ťažkostiach.“ 
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„Tento bod znamená, že sa treba naučiť, ako správne komunikovať s Pánom 

Ježišom Kristom. Prostriedky a podmienky pre túto komunikáciu boli opísané v 

knihe Kto si a prečo si tu? a v piatej kapitole tejto knihy.“ 

„9. Nové Zjavenie nebude kázané kazateľmi z kazateľníc v kostoloch, v rozhlase, 

televízii alebo na miestach spoločenských zhromaždení. Každý sa má naučiť 

spoliehať sa na informácie zo svojho vlastného vnútra vo všetkých veciach pravdy, 

z prítomnosti Pána Ježiša Krista vo svojej celkovej pravej mysli. Kazatelia 

nepoznajú pravdu. Len Pán Ježiš Kristus pozná pravdu, lebo je Sám/Sama 

Absolútna Pravda.“ 

„Preto je pre každého životne dôležité a rozhodujúce prijať fakt Nového Zjavenia, 

že žiadna pravda nemôže byť objavená v žiadnom inom alebo zo žiadneho iného 

zdroja než zo svojho vlastného duchovného vnútra alebo zo zdroja Nového 

Zjavenia, ktorým je Pán Ježiš Kristus.“ 

„Princípom je tu naučiť sa overovať si všetko v živote z vnútra s Pánom Ježišom 

Kristom — ako bolo práve zdôraznené vyššie. Toto platí najmä ohľadne princípov 

Nového Zjavenia. Každý je vyzývaný a povzbudzovaný, aby vošiel do vnútra, do 

svojej najvnútornejšej Duchovnej Mysle a z pozície zjednotenia všetkých aspektov 

svojej mysle, z prítomnosti Pána Ježiša Krista v tom zjednotení, si zistil pravý zdroj 

Nového Zjavenia.“ 

„Avšak, tento prístup bude fungovať len vtedy, ak je tam silná túžba dozvedieť sa 

pravdu a poznať pravdu kvôli pravde — kvôli samotnému princípu, bez 

akýchkoľvek postranných dôvodov alebo predsudkov — a nie kvôli dokázaniu 

svojho vlastného systému viery, nech by už bol akýkoľvek, a vyvráteniu Nového 

Zjavenia; nie kvôli dokázaniu pravdivosti Nového Zjavenia a vyvráteniu 

akýchkoľvek iných pojmov, ideí, názorov, náboženstiev alebo filozofií, ale len kvôli 

spoznaniu a praktizovaniu pravdy.“ 

„Ak niekto pristupuje k záležitosti overenia si čohokoľvek, nielen pravdivosti 

Nového Zjavenia, z tohto správneho hľadiska, nebude nikdy oklamaný ani mu/jej 

nikdy nebude odmietnutá pravdivá odpoveď.“ 

„Tento princíp si vyžaduje, aj keď Nové Zjavenie môže byť v každom danom 

časovom bode prenášané len cez jednu osobu, určenú na ten účel Pánom Ježišom 

Kristom, že overenie a potvrdenie Nového Zjavenia musí prísť z pravého vnútra 

mnohých jedincov, ktorí dychtia, smädia a túžia po pravde kvôli pravde a kvôli žitiu 

a praktizovaniu tej pravdy.“ 

„V pozitívnom stave Stvorenia sú všetky tieto slová, ako ich Pán Ježiš Kristus 

vyslovuje a transmiter, Peter, zapisuje, okamžite podrobené overeniu a potvrdeniu 

Pánom Ježišom Kristom z pozície súkromného, osobného a intímneho vzťahu 

členov pozitívneho stavu s Ním/Ňou v ich najvnútornejšej Duchovnej Mysli, v ich 

prostrednej mysli a v ich vonkajšej mysli. Len čo je pravda Nového Zjavenia 

overená a fakt, že je pravým Slovom Pána Ježiša Krista, je potvrdený, okamžite je 

uvedené do ich praxe a podľa neho upravujú svoj životný štýl.“ 
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„V negatívnom stave a na vašej planéte je situácia iná. Zvlášť na vašej planéte bude 

veľmi málo ľudí na určitý nadchádzajúci čas vedieť, že existuje niečo také ako Nové 

Zjavenie. Všetci, ktorí už o ňom vedia, musia najprv prekonať ,prirodzenú‘ 

tendenciu odmietnuť ho ako nezlučiteľné s tým, čo považovali predtým za pravdu.“ 

„Takže, pred prijatím Nového Zjavenia musia dobrovoľne, zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby vyjadriť rad túžob byť oslobodení od všetkej náklonnosti k 

všetkým vieram, pohľadom, názorom a životným štýlom, ktoré prechovávali 

predtým. Len čo je taká túžba úprimne vyjadrená, majú požiadať o oslobodenie, 

zbavenie a očistenie ich od toho všetkého a o nahradenie toho pravdou Nového 

Zjavenia ako Nového Slova Pána Ježiša Krista. Len potom im môžu byť pripísané 

všetky jeho princípy a môžu ním byť ovplyvnení vo svojom každodennom živote.“ 

„Môžete si byť istí, že tým ľuďom na vašej planéte, ktorí úprimne a poctivo túžia 

poznať a praktizovať skutočnú duchovnú pravdu kvôli princípu, budú dané všetky 

príležitosti na stretnutie sa s Novým Zjavením, ak nie počas ich života na planéte 

Nula, tak potom okamžite po ich príchode do medzisveta duchov. Tí v Peklách a 

v ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia, ktorí vyjadria takú túžbu, budú vzatí do 

špeciálnej oblasti medzi Peklami a intermediárnym svetom, kde budú za plnej 

objektívnosti a neutrality konfrontovaní s Novým Zjavením a bude im daná 

príležitosť pomocou neho konvertovať do pozitívneho stavu.“ 

„Oddnes, ako sú tieto slová zapisované a čítané, nemôže nikto konvertovať do 

pozitívneho stavu pomocou ničoho iného než pomocou princípov Nového 

Zjavenia.“ 

„Prístup k Novému Zjaveniu je vo všetkých Peklách i v ostatných oblastiach Zóny 

Vymiestnenia plne k dispozícii hneď, ako je prenášané. Len planéta Nula je v tomto 

ohľade obmedzená. Ako bolo zjavené predtým, najprv musí na vašej planéte plne 

zvíťaziť negatívny stav, než tam môže byť Nové Zjavenie prijaté v jeho úplnosti a 

hromadne. Ako vidíte, skutočné praktizovanie Nového Zjavenia je možné len z 

pozície túžby poznať pravdu kvôli jej praktizovaniu alebo jej žitiu kvôli princípu.“ 

„Toto je odrazom postoja Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus nemá vzťah k 

nikomu, nemiluje nikoho, nechce pre nikoho to najlepšie atď., zo žiadneho iného 

dôvodu alebo podstaty, než kvôli princípu, lebo tak je to správne. K tomuto postoju 

nie je nič pripojené. Súčasťou tohto postoja nie sú žiadne požiadavky, žiadne 

podmienky, žiadne odmeny a žiadne očakávania. A hoci fakt opätovania všetkého, 

čo Pán Ježiš Kristus ponúka, a Jeho/Jej postoje prinášajú všelijaké pozitívne a dobré 

výsledky, odmeny a pocity a mnohé iné blaženosti, jedinec to nerobí kvôli nim, ale 

kvôli princípu, z lásky k pravde.“ 

„Tento duchovný zákon, opakovaný mnohokrát, možno považovať za ústrednú tému 

praktizovania Nového Zjavenia na akejkoľvek úrovni Stvorenia, Zóny Vymiestnenia 

a planéty Nula. Z tohto zákona neexistujú žiadne výnimky ani výluky.“ 

„10. Hlavné tri duchovné zákony bezpodmienečnej lásky s múdrosťou k Pánovi 

Ježišovi Kristovi, k iným a k sebe možno potvrdiť, uskutočniť a realizovať len 
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životným štýlom, ktorý kto uprednostňuje a vedie. Pretože je len jeden Boh a tým 

Bohom je Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, všetka láska má byť 

zameraná na Neho/Ňu. Milovať akéhokoľvek iného, imaginárneho boha, ktorý v 

skutočnosti neexistuje, znamená nemilovať nikoho. Znamená to milovať svoju 

vlastnú predstavu a túžby svojho vlastného bláznivého srdca, čo znamená milovať 

seba kvôli sebe. Taká láska je v skutočnosti maskovaná nenávisť ku všetkým a 

všetkému ostatnému.“ 

„Ťažkosti s prijatím týchto faktov o Pánovi Ježišovi Kristovi a požiadaviek milovať 

len Jeho/Ju, kvôli princípu, budú odteraz ukazovateľom, že dotyčný v skutočnosti 

miluje len seba. Ak niekto túži milovať pravého Boha, kvôli princípu, je prirodzene 

vybavený špeciálnymi duchovnými senzormi, ktoré mu/jej umožňujú okamžite zistiť 

skutočnú pravdu a prijať ju s veľkou eufóriou a vďačnosťou. Taký jedinec nebude 

mať nikdy žiadne ťažkosti prijať pravdu Nového Zjavenia ako pravé Nové Slovo 

Pána Ježiša Krista a zamilovať sa naveky, bezpodmienečne do Pána Ježiša Krista v 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti.“ 

„Mnohí ľudia budú považovať toto vyhlásenie za zavrhnutie všetkých tých, ktorí 

budú mať ťažkosti s prijatím alebo ktorí rovno odmietnu Nové Zjavenie a Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie, že každému, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia 

niekoho, bude v tom či onom čase daná príležitosť spoznať pravdu Nového Zjavenia 

a Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista skúsenostne a osobne. Nikomu nebude 

odopretý akýkoľvek prístup k týmto faktom. Prijať alebo odmietnuť túto skúsenosť 

je však vecou slobodnej voľby. Nikto nemôže byť donútený uveriť niečomu nasilu. 

Je vecou zvolených osobných sklonov prijať, alebo poprieť a odmietnuť to či ono 

bez akéhokoľvek nátlaku.“ 

„Vo fakte tejto voľby je jej následok. Nie pravda Nového Zjavenia niekoho 

zavrhuje, ale ním/ňou zvolený postoj k nej a k Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Nové Slovo Pána Ježiša Krista — Nové Zjavenie — je poskytnuté za jediným 

účelom, ponúknuť každému spásu (pokiaľ ide o ľudí v negatívnom stave), alebo 

novú príležitosť na rast, zdokonaľovanie sa a duchovný pokrok (pokiaľ ide o ľudí v 

pozitívnom stave). Pán Ježiš Kristus prichádza vždy s niečím progresívne novým, 

aby dosiahol tento cieľ. V takom úsilí nie je mysliteľný ani náznak zavrhnutia.“ 

„Avšak, logické následky každej voľby musia byť jasne formulované, aby všetkým 

ukázali, čo si nevoliť. Ak si to sentientné entity napriek tomu zvolia, je to ich 

zodpovednosť a ich seba-zavrhnutie. Nikto nemôže byť vinený za voľbu niekoho 

iného.“ 

„Takáto je prirodzenosť života vo všeobecnosti. Tento fakt je platný multiverzálne.“ 

„11. Ako už viete, akýkoľvek typ života, v ktorom sa kto nachádza v akomkoľvek 

danom momente a mieste alebo stave, slúži nejakému dôležitému účelu. Aby 
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dotyčný zosúladil ten život s princípmi Nového Zjavenia, má užívať a žiť ten život v 

súlade s princípom umiernenosti. Každý extrém, to je jedno aký, je negatívnej 

povahy.“ 

„Pokiaľ sa niekto naučí patrične umierňovať svoj život, je mu/jej dovolené robiť, 

zažívať a zúčastňovať sa čohokoľvek, čo si želá. V žiadnom ohľade nie sú platné 

žiadne obmedzenia alebo limity. Život v súlade s Novým Zjavením nie je životom v 

kláštoroch, v ústraní, na púšti alebo vysokých reálnych horách, nespočíva v 

nejakých vonkajších rituáloch a vo vzdaní sa svojich potrieb, nech by boli 

akékoľvek, ale v normálnych každodenných činnostiach so všetkými ostatnými 

jedincami, chodiac do svojho zamestnania a zaopatrujúc si všetky potreby pre 

udržanie si toho života v akomkoľvek režime, forme a stave. Keďže človek prijal 

tento konkrétny život zo svojej slobodnej voľby, prijal aj potrebu starať sa o ten 

život.“ 

„Inými slovami, ako už bolo vyjadrené v dvanástej kapitole tejto knihy, jedinec je 

plne zodpovedný za svoj život a za jeho zaopatrovanie bez ohľadu na to, kde sa 

nachádza a v akom type života žije. Správna starostlivosť a prevzatie zodpovednosti 

za svoj život rovnako vo všetkých jeho aspektoch má spásnu kvalitu pre tých, ktorí 

sú v negatívnom stave a na planéte Nula.“ 

„Ako viete, negatívny stav je ničiteľom života v akejkoľvek z jeho foriem a 

podmienok. Preto oceňovať, umierňovať, starať sa a byť zodpovedný za svoj život 

znamená podkopávať úsilie negatívneho stavu v tomto ohľade. Toto je spásna 

kvalita toho.“ 

„Pre praktikantov Nového Zjavenia, pokiaľ žijú na miestach alebo v podmienkach, 

kde vládne negatívny stav, robiť presne to predstavuje jeden z mnohých spôsobov 

zdolávania a kontroly negatívneho stavu. Toto je veľmi silná zbraň v boji s mŕtvym 

životom negatívneho stavu a s ľudským životom.“ 

„Prevzatím plnej zodpovednosti za svoj život a jeho správnym umierňovaním a 

kontrolou jedinec odníma nadvládu negatívnemu stavu a ľudskému spôsobu života, 

presadzujúc svoju vlastnú pozíciu ako skutočný pán toho života.“ 

„Tento krok je obzvlášť úspešný, ak dotyčný, presadzujúc svoju kontrolu nad 

svojím životom, ho následne odovzdá Pánovi Ježišovi Kristovi, takže On/Ona sa 

stáva najvyšším Absolútnym Pánom jeho/jej života. Takým konaním dotyčný 

získava skutočný život pozitívneho stavu, ktorý je štruktúrovaný a vytvorený v 

súlade s Princípmi Nového Zjavenia.“ 

„V pozitívnom stave Stvorenia je zodpovednosť každého za svoj život a 

umierňovanie svojho života neoddeliteľnou súčasťou ich životov, ktorá je teraz 

upravovaná v súlade s Novým Slovom Pána Ježiša Krista — Novým Zjavením.“ 

„12. Praktizovanie Nového Zjavenia možno nájsť aj v spôsobe svojho postoja ku 

všetkým a všetkému ostatnému. Za každú cenu si máte zachovať svoju duchovnú 
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slobodu a nezávislosť, rozhodnúc sa len pre vec Pána Ježiša Krista a pozitívneho 

stavu.“ 

„Za žiadnych okolností sa nemáte obmedzovať žiadnym typom upnutia sa k 

akýmkoľvek dočasným, prechodným a bezcenným ideám, pojmom, filozofiám, 

politike, náboženstvám, materiálnemu majetku alebo čomukoľvek, čo je vám v 

negatívnom stave núkané v takej hojnosti. Ak je to vôbec možné, vyhýbajte sa 

akýmkoľvek vzťahom, ktoré sú obmedzujúce, ohraničujúce, zväzujúce a 

uväzňujúce, ale vyhýbajte sa aj vášmu vlastnému vnucovaniu, obmedzovaniu, 

limitovaniu atď., iných.“ 

„Rešpektovanie vašej vlastnej slobody a nezávislosti si vyžaduje, aby ste 

rešpektovali slobodu a nezávislosť všetkých ostatných. Len takto opätovne 

potvrdzujete, že ste slobodní a nezávislí. Ak pociťujete alebo prejavujete potrebu 

prenechať tieto vzácne duchovné vymoženosti niekomu alebo niečomu inému, 

z akejkoľvek príčiny alebo dôvodu, alebo ak máte potrebu riadiť a ovládať slobodu 

a nezávislosť druhých ľudí, robiac ich závislými od vás, ste otrokom takých potrieb. 

Stratili ste svoju slobodu a nezávislosť.“ 

„Kvôli vyhnutiu sa tejto možnosti sa praktikantom Nového Zjavenia radí, aby 

prenechali svoju slobodu a nezávislosť Pánovi Ježišovi Kristovi. Paradoxne, takým 

činom sa jedinec stáva skutočne slobodným a nezávislým. Bez Pána Ježiša Krista 

neexistuje žiadna skutočná sloboda a nezávislosť, pretože On/Ona je ich samotný 

Absolútny Zdroj. Relatívne sentientné entity alebo akýkoľvek typ ľudí môžu mať 

len relatívnu slobodu a nezávislosť. Žiadny relatívny stav neobsahuje plnosť svojho 

stavu. Tá môže prísť iba z Absolútneho Stavu. Teda, sentientné entity ponechané 

samé na seba nemôžu byť nikdy skutočne slobodné a nezávislé v Absolútnom 

Zmysle. Len v tomto absolútnom zmysle možno zažiť skutočnú slobodu a 

nezávislosť.“ 

„Aby sa toto dosiahlo, je nutné prenechať svoju relatívnu slobodu a nezávislosť 

Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je v Absolútnom Stave Absolútnej Slobody a 

Absolútnej Nezávislosti, a z tej pozície sa stať skutočne slobodným a nezávislým. 

Žiadny iný zdroj takejto slobody a nezávislosti neexistuje.“ 

„Len čo to urobíte, poproste Pána Ježiša Krista, aby vás ochránil pred zapletením sa 

do akýchkoľvek situácií alebo vzťahov, ktoré by vás pripravili o vašu slobodu a 

nezávislosť a olúpili by vás o váš najdôležitejší, správny vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom. Ako viete, nič nemôže nahradiť alebo zastúpiť vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom. Len z pozície toho vzťahu môžete mať bezpečný vzťah ku všetkým a 

všetkému ostatnému. Z tej pozície v skutočnosti nadväzujete vzťah z Pána Ježiša 

Krista vo vás k Pánovi Ježišovi Kristovi v iných. Taký vzťah je vzťahom zo slobody 

a nezávislosti k slobode a nezávislosti. Neexistuje žiadne nebezpečenstvo 

vzájomného zotročenia sa a straty tej slobody a nezávislosti.“ 

„Tento krok praktizovania Nového Zjavenia je aplikovateľný multiverzálne.“ 
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„13. Tento bod je rozšírením bodu 12. Zaoberá sa otázkami upnutia sa. 

Najnebezpečnejším aspektom každého upnutia sa je neochota a nechuť, alebo 

dokonca neschopnosť vzdať sa niečoho alebo niekoho, čo alebo kto vyčerpal svoju 

užitočnosť. Ľudia získavajú nebezpečnú tendenciu zúfalo lipnúť na svojich väzbách 

v akejkoľvek forme a podobe.“ 

„Duchovne najškodlivejšie upnutia sa sú upnutia sa k svojim systémom viery, 

náboženstvám alebo životným štýlom. Bránia človeku v jeho/jej pokroku, raste a 

posune k ďalšej úrovni duchovného uvedomenia. Upnutie sa len k jednej forme 

života, ako je napríklad ľudský život, robí z človeka predmet utrpenia, biedy a 

prijatia negatívnych aspektov tej formy, ktoré sú ľahko považované za dobré a 

pozitívne, ako keby žiadny iný typ života neexistoval. Väzby k vonkajším čačkám, 

zvieracím miláčikom, miestam alebo materiálnemu majetku okrádajú jedinca o 

vzácne energie, ktoré sa mrhajú na neužitočnú starostlivosť o tie väzby, namiesto 

ich využívania pre vyššie duchovné hodnoty.“ 

„Správnym postupom je v tomto ohľade byť vždy prístupný zažitiu všetkého 

dostupného a užívať si to a využívať to na dobré a pozitívne účely bez upnutia sa k 

tomu.“ 

„Aby sa človek vyhol pascám takých upnutí sa, odporúča sa mu/jej, aby ich všetky 

prenechal Pánovi Ježišovi Kristovi, prosiac Ho/Ju, aby Sa stal jediným stredom a 

zmyslom jeho života. Následne, z tej pozície, môže mať dotyčný všetko, čo 

potrebuje alebo chce, bez akéhokoľvek nebezpečenstva zbytočného upnutia sa k 

tomu.“ 

„Ďalším aspektom tohto kroku je poprosiť Pána Ježiša Krista, aby vás oslobodil od 

všetkých potrieb, prianí a túžob, ktoré sú v rozpore s Vôľou Pána Ježiša Krista 

ohľadne vášho špecifického života. Tak sa vaša myseľ neznečistí ničím, čo sa môže 

stať hrozbou pre váš život. Len Pán Ježiš Kristus vie, aké sú vaše skutočné potreby. 

Tie potreby nech sú vašimi potrebami.“ 

„Hoci tento krok je aplikovateľný multiverzálne, má obrovský význam pre ľudí na 

planéte Nula a pre všetkých ostatných v Zóne Vymiestnenia.“ 

„Vyhnutie sa takýmto väzbám vzdoruje moci a nadvláde negatívneho stavu. Takto 

môže mať praktikant Nového Zjavenia, medziiným, kontrolu nad svojím životom a 

negatívnym stavom, namiesto toho, aby bol on/ona kontrolovaný ním.“ 

„14. A na záver, máte si pamätať, že všetko sa pominie. Žiadne položenie, stav, 

proces, miesto alebo čokoľvek nie je trvalé a naveky nemenné. Všetko je menlivé, 

modifikovateľné a nahraditeľné.“ 

„Jediné, čo je večne trvajúce, je váš vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Koniec 

koncov, On/Ona je Zdroj vášho života. Toto je jediný fakt, ktorý sa nemôže nikdy 

zmeniť. Dokonca aj tvory a ľudia vyfabrikovaní pseudo-tvorcami závisia v ich 

vlastnom type života od toho Zdroja, ako už bolo v tejto knihe zdôraznené 

niekoľkokrát.“ 
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„Kvôli tomuto nemennému faktoru nič nie je v multivesmíre dôležitejšie než váš 

vzťah s Pánom Ježišom Kristom a s Jeho/Jej Novou Prirodzenosťou a ako to 

ovplyvňuje váš život a spôsob jeho žitia. Od tohto faktora závisí váš osud a 

umiestnenie v bytí a existencii.“ 

„Čím bližší a lepší je váš vzťah s Pánom Ježišom Kristom, tým lepší a šťastnejší je 

váš život. A, samozrejme, naopak.“ 

„Ak je jediným zdrojom všetkého šťastia, radosti, rozkoše, pôžitku, lásky, dobroty, 

múdrosti, pravdy a skutočného poznania Pán Ježiš Kristus, je len logické, že čím 

lepší je váš vzťah s Ním/Ňou, tým viac sa podieľate na týchto skvelých atribútoch 

a tým viac ich získavate. Čím je ten vzťah horší, tým menej sa podieľate na takých 

atribútoch a pozitívnych zážitkoch.“ 

„Táto situácia je prirodzeným dôsledkom samotného bytia a existencie života. 

Keďže nie je a neexistuje žiadny iný zdroj života, je len prirodzené predpokladať, že 

ignorovanie toho zdroja privodí všetko, čo nie je v tom živote obsiahnuté.“ 

„Našťastie, aj keď fakt o jedinom skutočnom zdroji pravého života nemožno nikdy, 

do večnosti zmeniť — toto je Absolútna Pravda — svoj vzťah k tomu Zdroju sa 

môže zmeniť vždy, keď dotyčný vyjadrí túžbu po takej zmene.“  

„V tomto ohľade musíte rozlišovať medzi stavom tohto vzťahu a procesom tohto 

vzťahu. Stav tohto vzťahu sa nemôže nikdy zmeniť. Život alebo jeho Zdroj si 

vyžaduje, aby ste k nemu mali vzťah. Toto je stav a podmienka vášho bytia nažive.“ 

„Inými slovami, pretože žijete a ste nažive, jediný dôvod, prečo ste, je váš vzťah k 

tomu životu. Nuž, zdroj pravého života je Pán Ježiš Kristus. S faktom vášho bytia 

nažive a žitia je neodmysliteľne spätá potreba nadviazať vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom.“ 

„Dokonca aj keď z toho či onoho dôvodu odmietate alebo popierate Pána Ježiša 

Krista ako jediný Zdroj života, aj tak máte s Ním/Ňou vzťah, formou odmietnutia 

alebo popretia. Toto je vzťah. Toto je stav, ktorý je nemenný. Avšak, proces toho 

vzťahu je vždy menlivý. Kedykoľvek môžete zmeniť spôsob vášho vzťahu s Pánom 

Ježišom Kristom a k Pánovi Ježišovi Kristovi, podľa vášho vlastného uváženia, 

akýmkoľvek spôsobom a formou chcete.“ 

„Toto je výsada, daná Pánom Ježišom Kristom každému ako večný, neodvolateľný a 

nestiahnuteľný dar. Môžete si s tým darom robiť, čo chcete.“ 

„No spôsob, akým ten dar užívate, určuje vašu pozíciu a umiestnenie v bytí a 

existencii, vyplývajúce z voľby, ktorú robíte na každodennej báze ohľadne toho, ako 

chcete nadviazať vzťah s Pánom Ježišom Kristom ako jediným zdrojom pravého 

života.“ 

„Ešte raz, v žiadnom živote nie je nič dôležitejšie. Tento krok možno považovať za 

jeden z najdôležitejších faktorov pri praktizovaní života Nového Zjavenia. Je platný 
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pre všetky bytia a existencie, všade a vždy, bez akejkoľvek výnimky alebo vylúčenia 

niečoho.“ 

„Ak niekto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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SEDEMNÁSTA KAPITOLA 
 

Umiestnenie planéty Nula, ľudí a 
ľudstva vo vzťahu ku všetkému ostatnému 

 

 

26. marca 1988 o 4.20 prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Vezmúc do úvahy podivnosť, nezvyčajnosť a faktickú nemožnosť ľudského života, 

ľudstva a existencie planéty Nula, otázkou je, ako vlastne zapadajú do všetkého 

ostatného v multivesmíre Stvorenia?“ 

„Nuž, správnym duchovným princípom, ako bolo zjavené a mnohokrát opakované v 

tejto a v ďalších knihách Nového Zjavenia, je hodnotiť pozíciu a umiestnenie 

každého a všetkého v hierarchii duchovnej organizácie Stvorenia Pána Ježiša Krista 

podľa ich pozície, postoja a vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi a k Jeho/Jej 

duchovným princípom.“ 

„Tento princíp určuje nielen pozíciu všetkých sentientných entít a ľudí, ale aj ich 

príslušných prostredí, planét, slnečných sústav, galaxií a vesmírov, ktoré obývajú v 

každom danom momente.“ 

„Ako si pamätáte, bytie a existencia, ako aj kvalita a pozícia multivesmíru so 

všetkými jeho vesmírmi, galaxiami, slnečnými sústavami a planétami je určená a 

udržiavaná sentientnou mysľou a jej kvalitou a obsahom.“ 

„Vzhľadom na tento fakt, akú pozíciu, postoj a vzťah majú ľudia a ľudstvo k Pánovi 

Ježišovi Kristovi a k Jeho/Jej duchovným princípom? Odpoveď na túto otázku určí 

aj umiestnenie planéty Nula v multivesmírnom systéme.“ 

„Pretože ľudský život je veľmi nezvyčajný, divný a nemožný fenomén, aj ľudský 

postoj, pozícia a vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi a k Jeho/Jej duchovným 

princípom musia byť nezvyčajné, divné a nemožné. Ako si pamätáte, taká situácia 

skutočne neexistuje nikde inde v Stvorení.“ 

„Ako ste si vedomí vďaka tomuto Novému Zjaveniu, obsah ľudského života 

pozostáva z rozporov, skreslení, neistoty, falzifikácií a zvráteností všetkého druhu. 

Tento obsah určuje a definuje odpoveď na vyššie uvedenú otázku.“ 

„Ľudský postoj, pozícia a vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi a k Jeho/Jej duchovným 

princípom a zákonom je plný protikladov, skreslení, neistoty, pochybností, 

odmietnutia, popierania, falzifikácie a zvrátenosti. Ľudstvo je nezmieriteľne 

rozdelené na mnoho rôznych rás, pričom má každá rasa svoje vlastné rozporné 

ponímanie Stvoriteľa či Pána Ježiša Krista.“ 

„Len sa pozrite na svoju planétu. Počet jej obyvateľov možno vyjadriť 

desaťmiestnym číslom. Z tohto desaťmiestneho čísla obrovská väčšina ľudí 

nevyznáva a neuctieva Pána Ježiša Krista. Namiesto toho slúžia rôznym takým 
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,bohom‘, ako je napríklad Budha, Krišna, Alah, Jehova, Manitou atď. Každý z 

týchto ,bohov‘ je ponímaný inak, s inými požiadavkami na jeho uctievanie. Zvyšok 

ľudstva sa sám nazýva buď kresťanmi, alebo agnostikmi, ateistami alebo 

neveriacimi. Úplná neprimeranosť kresťanského ponímania Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista bola už vysvetlená v tretej kapitole tejto knihy.“ 

„Teda, koľko ľudí na vašej planéte má skutočne správny postoj, pozíciu a vzťah k 

Pánovi Ježišovi Kristovi? Ako viete, toto je určené vlastnením správneho poznania, 

chápania a ponímania Jeho/Jej pravej Prirodzenosti, predtým, než môže byť k 

Nemu/Nej nastolený správny postoj, pozícia a vzťah. Počet ľudí na vašej planéte, 

ktorí majú tento správny postoj, ledva prevyšuje trojmiestne číslo.“ 

„Z kvantitatívneho hľadiska, v porovnaní s inými číslami, je toto číslo ničím. 

Našťastie, pri posudzovaní akéhokoľvek duchovného stavu sa viac počíta kvalita 

než kvantita.“ 

„Musíte však chápať, že súhrnný súčet všetkých negatívnych kvalít, existujúcich na 

vašej planéte ohľadne tejto záležitosti, zachvacuje celú planétu Nula, úplne 

zaplavujúc jej atmosféru negatívnymi, nevhodnými a nepriateľskými myšlienkami, 

pocitmi, správaním, postojmi a vzťahmi, a následne otravuje a kontaminuje 

všetkých a všetko.“ 

„Majúc takú odpornú atmosféru, planéta Nula sa nemôže nachádzať v žiadnej 

známej dimenzii multivesmíru Stvorenia. Nemôže sa však presne nachádzať ani v 

známych oblastiach Zóny Vymiestnenia.“ 

„Ak je ľudský život akýsi nezvyčajný, divný, nemožný, prekrútený a skreslený jav, 

je len logické predpokladať, že pozícia jeho prostredia, čiže jeho planéty, bude tiež 

nezvyčajná, divná, nemožná a vychýlená z ostatného Stvorenia a Zóny 

Vymiestnenia.“ 

„Novo zjavenými informáciami o vašej planéte je vyhlásenie, že nezaujíma žiadnu 

známu pozíciu ani v Zóne Vymiestnenia. Do tejto chvíle vám bolo dovolené myslieť 

si, že planéta Nula je v samotnej Zóne Vymiestnenia. Ale, ako už bolo zdôraznené v 

prvej kapitole tejto knihy, byť v Zóne Vymiestnenia znamená byť v mínusovom 

postavení. Mínusové postavenie je úplne negatívne. V jeho sfére vplyvu nie je 

mysliteľná žiadna pozitívna konotácia.“ 

„Naproti tomu, planéta Nula má zatiaľ niektoré pozitívne prvky, za účelom 

porovnania a znázornenia života tak pozitívneho, ako aj negatívneho stavu. Ale 

pretože je prevažne negatívnej povahy, planéta Nula má omnoho bližšie k Zóne 

Vymiestnenia než k akejkoľvek inej pozícii multivesmíru Stvorenia. Toto je dôvod, 

prečo bolo dovolené, a v tom čase dokonca nutné, aby ste si mysleli, že vaša planéta 

sa nachádza v ríši samotnej Zóny Vymiestnenia. Prakticky, čo do pomeru dobra a 

zla, pretože je prevažne v zlách a lžiach prirodzenosti jej obyvateľov, by mohla byť 

rovnako aj v Zóne Vymiestnenia.“ 
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„Avšak, ešte tam nie je úplne. Potom vzniká otázka, kde presne sa nachádza planéta 

Nula vzhľadom k všetkému ostatnému v Stvorení a v Zóne Vymiestnenia?“ 

„Odpoveď na túto otázku nebude ľahké pochopiť.“ 

„Ako si pamätáte, pseudo-tvorcovia presťahovali planétu Zem z jej pôvodnej 

pozície v nejakej inej galaxii a slnečnej sústave cez takzvanú ôsmu dimenziu do jej 

súčasnej pozície. Jej terajšia pozícia a súradnice boli starostlivo naplánované 

pseudo-tvorcami, aby urobili nemožné — ľudský život — možným.“ 

„Ako viete, možnosť ľudského života v celom jeho prejave si vyžadovala špeciálny 

druh podmienok, aké nikdy predtým nikde neexistovali.“ 

„Povedať, že pseudo-tvorcovia presťahovali celú fyzickú planétu z jednej dimenzie 

do nejakej inej, nezvyčajnej pozície, neodráža presne realitu toho procesu.“ 

„Čo bude pre vás veľmi ťažké pochopiť, pri tom, ako sa zo všetkých síl snažíš nájsť 

správne slová v angličtine alebo v akomkoľvek inom ľudskom jazyku, aby si 

vyjadril, čo sa ti oznamuje, je to, že každá planéta, slnečná sústava, galaxia a vesmír 

má svoje vlastné jediné pravé fyzické zhutnenie/kompaktnosť v nejakom priestore, 

čase a dimenzii. Toto jediné pravé priestoro-časovo-dimenzionálne zhutnenie 

vytvára svoje početné obrazy a kópie, nachádzajúce sa v tom istom priestore a 

niekedy aj v tom istom čase, ale v iných dimenziách a veľmi často aj v iných 

časoch.“ 

„Každý obraz a kópia pomyselnej jednej pravej planéty sú obývané tým istým 

typom sentientných entít, no nie ich duplikátmi alebo dvojníkmi. Všetci sú 

rovnakými sentientnými formami, no nie nutne v tom význame, že sú svojimi 

vzájomnými presnými kópiami. Nemôžete napríklad povedať, že každý obraz alebo 

kópia originálnej planéty má svojho vlastného Petra, ktorý vyzerá presne ako Peter z 

originálnej planéty. Niektoré zrejmé podobnosti existujú, ale nič opakujúcej sa 

povahy, pretože v Stvorení Pána Ježiša Krista sa nič neopakuje.“ 

„Okrem toho, obraz alebo kópia pravej originálnej planéty nie je to isté čo jej 

originál. Vždy sú tam rozdiely. Originál nemožno ničím nahradiť.“ 

„V prípade originálnej a pravej planéty Zem bol jeden z jej obrazov, najexternejší a 

najvzdialenejší od svojho originálu, a preto najmenej odrážajúci pôvodnú štruktúru 

svojho originálu, oddelený od svojej pozície a svojho originálu.“ 

„Po oddelení ho pseudo-tvorcovia presťahovali do jeho súčasnej pozície, urobiac z 

neho planétu Nula. Nuž, tu je ďalší, novo zjavený dôvod, prečo sa vaša planéta volá 

planéta Nula.“ 

„Popri tom, čo bolo o tom zjavené v prvej kapitole (a ako si pamätáte, bolo tam 

naznačené, že viac bude o tom zjavené neskôr), pozícia nula je vyjadrením toho, že 

vašej planéte chýba akákoľvek realita, pretože je odlúčená od svojho originálu, a že 

nemá svoj vlastný odraz, obraz alebo kópiu. Namiesto toho je úplne a totálne sama, 
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bez akéhokoľvek priameho spojenia s čímkoľvek iným, a najmä so zdrojom svojho 

odrazu.“ 

„Inými slovami, má nulový počet vlastných obrazov a odrazov, pretože sama nie je 

originál. Len samotná originálna planéta je schopná vďaka samotnej svojej 

prirodzenosti vytvárať svoje vlastné obrazy, odrazy a kópie. Obraz, odraz a kópia 

nemôže vytvoriť svoj vlastný druhotný obraz, odraz a kópiu.“ 

„Spätné cestovanie pseudo-tvorcov v čase na tú originálnu planétu Zem bolo 

podniknuté za účelom nájdenia vhodného najvzdialenejšieho obrazu nejakej 

planéty, ktorá by ešte nebola obývaná sentientnými entitami.“ 

„Planéta Zem bola ich voľbou preto, po prvé, lebo oni obývali jej pôvodné jadro, a 

po druhé, lebo planéta Zem v tej dobe zaujímala najexternejší stupeň prírodného 

multivesmíru Stvorenia.“ 

„Ako viete, len v najexternejšom stupni Stvorenia je experimentovanie s 

negatívnym stavom uskutočniteľné a možné. Žiadna iná pozícia neumožňuje 

aktiváciu negatívneho stavu. Ale, samozrejme, nestačilo aktivovať samotný 

negatívny stav. Účelom bolo vytvárať životné formy podľa princípov negatívneho 

stavu a zasadiť ich do vhodného prostredia, aby ilustrovali a demonštrovali všetky 

následky, výsledky a dôsledky ,života‘ vytváraného takými nepriaznivými 

prostriedkami.“ 

„Nuž, jediným stavom, v ktorom sa taký ,život‘ mohol ujať, bol najexternejší a 

najvzdialenejší obraz, odraz a kópia planéty, ktorá zaujímala najexternejšiu pozíciu 

v prírodnom alebo vonkajšom stupni Stvorenia. Máte tu teda niekoľkonásobnú 

vonkajškovosť: Deje sa to vo vonkajšom stupni Stvorenia — prvá externalizácia! V 

tom stupni sa to deje vo vesmíre, ktorý zaujíma vonkajšiu pozíciu multivesmíru — 

druhá externalizácia! V tom vonkajšom vesmíre sa to deje v galaxii, ktorá zaujíma 

najexternejšiu pozíciu toho najexternejšieho vesmíru — tretia externalizácia! V tej 

galaxii sa to deje v slnečnej sústave, ktorá zaujíma najexternejšiu pozíciu tej galaxie 

— štvrtá externalizácia! V tej slnečnej sústave sa to deje na planéte, ktorá 

predstavuje to najexternejšie zo všetkých vonkajškov — piata externalizácia! A na 

záver, novo vyfabrikované životné formy z prvkov negatívneho stavu sú umiestnené 

na najkrajnejšej, najvzdialenejšej a najexternejšej kópii, obraze alebo odraze 

najexternejšej planéty — šiesta externalizácia! (Tajomstvo čísla šesť v skutočnosti 

súvisí s apokalyptickým číslom zvera/šelmy — 666. Toto je skutočný význam toho 

čísla v duchovnom zmysle.)“ 

„Pokiaľ je však tento konkrétny obraz spojený so svojím originálnym zdrojom- 

planétou, životný štýl novo vytvorených životných foriem — ľudí — má malú šancu 

ujať sa spôsobom, ktorý plánovali pseudo-tvorcovia. Spojenie s originálnym 

zdrojom, ktorý má všetky informácie a poznanie úplne o všetkom, nemôže úspešne 

vyprodukovať neznalosť a nevedomé procesy, napomáhajúce plánovanému 

dokazovaniu možnosti života pochádzajúceho z iného zdroja než z pozitívneho 

stavu Pána Ježiša Krista.“ 
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„Preto bolo nutné premiestniť tento konkrétny obraz alebo odraz, alebo kópiu od 

jeho zdroja a dať ho niekde inde, do podmienok úplnej izolácie a separácie od 

všetkého.“ 

„Účel jeho separácie si však zároveň vyžadoval jeho umiestnenie do pozície, ktorá 

by bola jednostranne prístupná každému a všetkému odinakiaľ, spôsobom pre ľudí 

nevnímateľným (z pozície ich vedomého uvedomenia).“ 

„Dôvod, prečo je tento prístup jednostranný, je ten, že toto je prístup len k planéte 

Nula, no nie z planéty Nula. Planéta Nula a ľudia na nej sa nachádzajú na takom 

divnom mieste a v takom divnom stave, že nemajú žiadny priamy, skúsenostný 

prístup k nikomu alebo nikam/nikdy mimo ich vlastnej planéty a jej 

bezprostredného okolia a slnečnej sústavy, ako aj mimo ich vlastného času.“ 

„Avšak, všetci ostatní, odvšadiaľ a zo všetkých čias, môžu mať prístup k planéte 

Nula dvoma veľmi špecifickými a konkrétnymi spôsobmi: 1. Projekciou svojich 

myšlienok, ideí, pojmov, pocitov, túžob, želaní, prianí atď., do ľudskej mysle; a 2. 

inkarnáciou na planétu Nula zavedeným nezvyčajným, neprirodzeným, 

nenormálnym, nezdravým a nemožným (umožneným) takzvaným fyzickým 

narodením sa (jeden z najnepríjemnejších zážitkov, aké si možno zvoliť). Priame 

objavenie sa ľudí z iných oblastí multivesmíru a Zóny Vymiestnenia v ich 

originálnej a skutočnej podobe nie je na planéte Nula možné (predtým a v 

súčasnosti), pretože by nemohli prežiť jej nezvyčajné podmienky a pozíciu. Môžu 

tak robiť len v snoch, počas celkového stavu zvnútornenia a vo víziách mysle.“ 

„Naproti tomu, ľudia nemajú dovolené ísť mimo sféru ich vplyvu, ktorá je 

limitovaná a obmedzená na ich planétu.“ 

„Kvôli tejto situácii sa planéta Nula nemôže nachádzať v žiadnom známom 

priestore a čase multivesmíru alebo Zóny Vymiestnenia. Ak by sa nachádzala, mala 

by prístup buď k iným oblastiam multivesmíru, alebo k iným oblastiam Zóny 

Vymiestnenia. Obe situácie by znemožnili znázorňovanie, spríkladňovanie a 

manifestáciu následkov, výsledkov a dôsledkov negatívneho stavu.“ 

„V prvom prípade by tam bolo spojenie s pozitívnym stavom, čo by anulovalo 

akýkoľvek taký výsledok. V druhom prípade by tam bolo spojenie s negatívnym 

stavom, čo by bránilo schopnosti zachovať stav neznalosti a nevedomých procesov.“ 

„V druhom uvedenom prípade by ľudia okamžite spoznali zdroj svojich problémov, 

stavov a podmienok. Pretože sú spurnej povahy (takto boli vyfabrikovaní), okamžite 

by sa vzbúrili proti svojmu fabrikovaniu a odmietli by sa riadiť pôvodným plánom.“ 

„V tom prípade by celá záležitosť ohľadne zodpovedania otázky o živote 

vytvorenom negatívnym stavom nemohla byť nikdy vyriešená a zodpovedaná. Celé 

Stvorenie by trpelo kvôli chýbaniu dôležitého poznania. Dôsledky takého chýbania 

by boli nevypočítateľné.“ 

„Tak, kde sa teda nachádza planéta Nula alebo kde je umiestnená? Aké sú jej 

súradnice?“ 
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„Paradoxne povedané, pozícia planéty Nula je v pozícii nula. Teda, nie je v žiadnej 

dimenzii ani v žiadnej oblasti Zóny Vymiestnenia, ale súvisí s nimi všetkými bez 

akejkoľvek priamej spojitosti s ktoroukoľvek z nich.“ 

„Toto je veľmi ťažké vysvetliť. V multivesmíre existuje stav, ktorý nie je žiadnym 

stavom a miesto, ktoré nie je žiadnym miestom a čas, ktorý nie je žiadnym časom. 

No nie je to limbo, ktoré je dokonca mimo tohto stavu nie-stavu. Môžete ho 

ponímať ako stav, existujúci medzi limbom a všetkým ostatným, v najtesnejšej 

blízkosti k Zóne Vymiestnenia. Môže zobrazovať všetky stavy, podmienky a miesta, 

no nie ako ich pôvodné kópie alebo duplikáty. Jeho nedimenzionálne podmienky a 

priestorovo-časová deformácia prijíma všetko úplne skresleným spôsobom.“ 

„Teda, všetky vnemy obyvateľov planéty Nula ohľadne čohokoľvek sa v dôsledku 

samotnej ich povahy nikdy nezhodujú so žiadnou realitou ničoho, vrátane ,reality‘ 

Pekiel.“ 

„Bizarnosť tohto stavu je ďalej komplikovaná faktom, že ľudia a ich planéta sú v 

dôsledku samotnej ich prirodzenosti vždy na skreslenom príjmovom konci. Toto 

znamená, že všetky myšlienky, pocity, idey, pojmy, tvorivé snahy, správanie, 

postoje alebo čokoľvek, čo máte v ľudskom živote, a všetky podmienky, stavy a 

procesy ich planéty, nie sú nikdy pôvodné, vytvorené z ich vlastnej mysle alebo ich 

planetárnymi podmienkami, nezávislé od nikoho či ničoho iného. Namiesto toho sú 

všetky, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia čohokoľvek, prísunom od niekoho 

alebo niečoho iného, mimo sféry ich pozície.“ 

„Ako tieto duchovné, duševné a fyzické procesy a procesy Zóny Vymiestnenia 

vchádzajú do ľudskej sféry, musia prejsť určitými dimenzionálnymi blokmi a 

zakriveniami, ktoré neodmysliteľne patria k povahe ich pozície a ktoré úplne 

skresľujú pôvodnú podobu vyslaného materiálu — nech by sa jednalo o čokoľvek.“ 

„Jedným z dôvodov, prečo pseudo-tvorcovia umiestnili planétu Nula do nulovej 

pozície a jej divného stavu, bolo to, že tá pozícia, vďaka samotnej jej prirodzenosti, 

nie je schopná zobraziť alebo prijímať nič v pôvodnom stave, obsahu a forme. 

Všetko skresľuje.“ 

„Toto bolo pre nich zárukou, že ľudia nebudú nikdy schopní spoznať alebo správne 

pochopiť pravdu o svojej situácii alebo o čomkoľvek inom v tej veci.“ 

„Nuž, za takýchto podmienok sa môže najlepšie uskutočniť úplná ukážka, 

demonštrácia a manifestácia všetkých následkov, výsledkov a dôsledkov 

aktivovaného negatívneho stavu. Ľudský život s jeho planétou vyhovuje tomuto 

účelu tým najživším a najpoučiteľnejším sa spôsobom.“ 

„Žiadne iné podmienky, mimo ľudského života, nie sú pre tento proces také vhodné, 

ako je ľudský život. Koniec koncov, bol vyfabrikovaný presne na tento účel.“ 

„Špeciálne podmienky ľudského života si však vyžadovali aj veľmi špeciálnu 

kozmickú pozíciu. Keďže v ľudskom živote neexistuje nič pôvodné, ľudia nemohli 
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byť umiestnení na planétu pôvodného stavu. Taký život sa mohol ujať len v 

najvzdialenejšom stave odrazu skutočnej planéty.“ 

„Pri pohľade na ľudský život a na planétu Nula z tejto perspektívy sa stávajú 

zrejmými dve veci: Po prvé, fyzický svet ľudí a ich život je len prchavý, chabý vstup 

prekrútenej idey niekoho iného, za účelom dokázať, že život môže vzniknúť z 

neduchovného zdroja; po druhé, prirodzenosť ľudského života si vyžaduje úplnú 

závislosť od prísunu od niekoho iného a odinakiaľ; v tomto prípade primárne od 

mŕtveho života negatívneho stavu, ktorý napája ľudský život stimulmi.“ 

„Obidva body naznačujú, že realita ľudského života a jeho planéty je veľmi chatrná 

a iluzórna, ktorej chýba akýkoľvek správny základ a stálosť.“ 

„Ale, aby sa v ľuďoch vytvoril nejaký dojem reality ich bytia a existencie, bolo 

nutné odpojiť ich od akéhokoľvek uvedomenia si ich skutočného stavu, miesta a 

pôvodu.“ 

„Takže ľudia majú jedinú predstavu, že sú nezávislé a slobodné bytosti a že ich 

myšlienky, pocity, pojmy, idey, správanie, postoje, snahy alebo čokoľvek, čo majú, 

sú ich vlastnými výtvormi, ktoré vznikli v ich vlastnej mysli-mozgu. Len za 

takéhoto usporiadania možno uskutočniť všetko, čo je potrebné uskutočniť s 

ľudským životom. Akékoľvek úsilie musí byť v každom ohľade založené na vedomí 

sentientnej mysle, že je to jej vlastný, nezávislý výtvor, a nie nejaká vonkajšia sila, 

ktorá využíva tú sentientnú entitu ako svoje médium alebo ako nástroj toho úsilia.“ 

„Nie je to náhoda, že Pán Ježiš Kristus sa musel inkarnovať na planétu Nula, do 

ľudského života. Predovšetkým, ako už bolo uvedené, tá inkarnácia Mu/Jej poskytla 

telo, ktoré bolo vytvorené z prvkov negatívneho stavu a pomocou ktorého mohol 

vstúpiť do všetkých Pekiel. Ale hlavne, dostala Ho/Ju do nemožnej pozície vnímať 

,realitu‘ tak, ako ju vnímajú ľudia. Z tej pozície mohol Pán Ježiš Kristus zahájiť 

proces konverzie a zmeny spôsobu ľudského vnímania, keď už opustia planétu 

Nula.“ 

„Ešte dôležitejším dôvodom bolo, že, majúc skúsenosť s ľudským životom a jeho 

skreslenou a skresľujúcou pozíciou, mohol doň vštepiť inú perspektívu, ktorá bude 

napokon viesť u ľudí k možnosti nastolenia stavu umožňujúceho poznanie všetkých 

týchto faktov o sebe a o negatívnom stave bez skreslenia. Stalo sa tu to, že po 

zlúčení fyzického tela Ježiša Krista s celkom Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho 

sa Pán Ježiš Kristus vo Svojej Novej Prirodzenosti stal pre ľudí jediným možným 

spojovacím článkom s akoukoľvek pravou realitou.“ 

„Teda, zatiaľ čo predtým neexistovala pre ľudí žiadna možnosť prijímať alebo 

vnímať čokoľvek v pravej forme, stave, obsahu a pravej povahe toho, ale len 

sfalšovane, skreslene a prekrútene, po dokončení tohto procesu s Pánom Ježišom 

Kristom budú ľudia po prvýkrát schopní spoznať a pochopiť pravdu v jej 

pôvodnom, doslovnom stave, forme a obsahu, pomocou a prostredníctvom Pána 

Ježiša Krista; samozrejme, ako vždy, len ak sa tak rozhodnú svojou slobodnou 

vôľou a voľbou.“ 
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„Skreslené a skresľujúce podmienky ľudského postavenia a postavenia ich planéty 

boli tiež dôvodom, prečo nemohla byť žiadna skutočná, nefalšovaná duchovná 

pravda doteraz napísaná alebo zjavená v žiadnom inom jazyku než v jazyku 

súvzťažností, symboliky a znázornení. Tento jazyk nemožno skresliť. Nemajúc 

žiadne vedomé poznanie, že je to tak, ľudia nie sú schopní skresľovať vnútorný, 

duchovný význam skutočnej pravdy. Nemajú schopnosť chápať, dokonca ani 

vnímať túto pravdu. Ale Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista toto vnímanie, 

chápanie a aplikáciu umožňuje.“ 

„Z toho dôvodu nemohlo byť Nové Zjavenie zjavené vo svojej úplnosti, tak ako je 

zjavené v tejto knihe ohľadne týchto dôležitých záležitostí, kým nebol dokončený 

proces zlučovania a kríženia, opísaný v druhej kapitole a v celej tejto knihe.“ 

„Všetko, čo bolo zjavené pred tým obdobím, bolo buď skreslené, alebo dané v čistej 

symbolike a súvzťažnostiach, aby to nebolo skreslené. Tak mohol byť skreslený len 

doslovný význam toho. Nakoľko doslovný význam nemá žiadny význam, jeho 

skreslenie nemá tiež žiadny význam.“ 

„Toto je dôvod, prečo zjavenie, ktoré prišlo cez Swedenborga, ešte stále obsahovalo 

vážne skreslenia a prečo prvá časť Nového Zjavenia, obsiahnutá v ostatných 

deviatich knihách tohto transmitera, nemohla byť dokončená alebo plne vysvetlená. 

Len čo však bolo týmto činom Pána Ježiša Krista nadviazané spojenie medzi pravou 

realitou a ľudským životom, toto súčasné zjavenie mohlo byť plne poskytnuté.“ 

„Tu si musíte uvedomiť, že u ľudí toto spojenie až tak nefunguje, pokiaľ ešte žijú na 

planéte Nula. Zatiaľ sa so situáciou planéty Nula nedá urobiť až tak veľa. Pred 

nadviazaním tohto spojenia bolo správanie ľudí po ich príchode do intermediárneho 

sveta duchov veľmi divné.“ 

„Čo myslíte, ako sa správajú ľudia ešte aj teraz? Namiesto dívania sa okolo seba, 

počúvania a učenia sa, prvé, čo robia, je, že sa snažia zaviesť svoj vlastný životný 

štýl, veriac, že sú nadradení všetkým ostatným a že ich náboženstvo alebo 

akýkoľvek hodnotový systém, ktorý majú, je jedinou prijateľnou pravdou. Preto sa 

okamžite snažia obrátiť každého, koho stretnú, na svoj hodnotový systém.“ 

„Nanešťastie, pretože sú takí fanatickí ohľadne ich hodnotového systému, vo svojej 

krajnej chvastavej ľudskej arogancii a neznášanlivosti sa snažia násilne vnucovať 

seba a svoju vieru iným, upierajúc im akúkoľvek slobodu voľby. Toto platí najmä o 

Mormónoch, Svedkoch Jehovových a takzvaných novozrodených kresťanoch.“ 

„Tento typ správania je typicky ľudský. Žiadne iné sentientné entity nemajú také 

sklony. V skutočnosti, správať sa takto je pre všetkých, okrem ľudí, hrozný a 

šokujúci počin.“ 

„Kvôli pôvodnému chýbaniu vyššie uvedeného spojenia bolo toto správanie dlho 

dovolené a tolerované a ľuďom bolo v intermediárnom svete duchov dovolené 

formovať sa do spoločností, štátov a organizácií v súlade s nimi uprednostňovaným 

spôsobom života a náboženstvom, veriac, že sa nachádzajú v Nebi.“ 
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„Táto situácia trvala takmer dvetisíc rokov vášho času. Nedávno však bola úplne 

zrušená a nie je už tolerovaná.“ 

„V okamihu ich príchodu do toho sveta sú ľudia zasvätení do reality svojej situácie 

a Pán Ježiš Kristus sa im Sám/Sama osobne zjaví, dajúc im príležitosť zažiť pravdu 

v jej pôvodnom, neskreslenom stave a obsahu.“ 

„Vďaka tejto osobnej skúsenosti majú ľudia v tejto veci jasnú voľbu. Preto sa už 

nepotrebujú združovať do spoločností a organizácií ich vlastného typu, ale namiesto 

toho sú buď poslaní do Novej Školy na reštrukturalizáciu, znovupoučenie a 

transformáciu, alebo sa pripoja k podobne zmýšľajúcim ľuďom v nejakých 

oblastiach Pekiel.“ 

„Pri hodnotení ľudí a ich pozície si musíte byť vedomí ich veľmi krehkého, 

nestabilného a zamoreného stavu. Pretože sa nachádzajú na príjmovom konci, ľudia 

sú veľmi náchylní na všelijaké duchovné, duševné a fyzické infekcie, choroby, 

nákazy, komplikácie a procesy starnutia.“ 

„Ako si pamätáte, vo všetkých ohľadoch boli štruktúrovaní takým spôsobom, aby 

prirodzene inklinovali skôr k negatívnemu stavu, než aby boli pozitívni v súlade so 

štruktúrou a dynamikou pozitívneho stavu. Ich sklon byť zlí, prefíkaní, podvodní, 

dočista sebeckí, egocentrickí, nezrelí, predpojatí, rigidní, nepružní a vytvárajúci si 

návyky je geneticky zakorenený alebo zakódovaný vo všetkých aspektoch ich 

ducha, duše a tela.“ 

„Tento stav im sťažuje vnímanie, chápanie, osvojenie si a zachovanie skutočne 

pozitívneho a duchovného životného štýlu, ktorý si vyžaduje otvorenosť, pružnosť, 

pokoru, poctivosť, slušnosť, skromnosť, nevinnosť, pravdovravnosť, nesebeckosť, 

láskyplnosť a premenlivosť.“ 

„Svojím vonkajším fyzickým zjavom sa ľudia podobajú väčšine známych 

sentientných entít v tom, že chodia na dvoch nohách, majú dve ruky, dve oči, dve 

uši atď. Týmto vonkajším výzorom však táto podobnosť končí. A hoci vo svojich 

telách obsahujú orgány podobné orgánom mnohých sentientných entít, umiestnenie 

tých orgánov, ako aj ich štrukturálne zloženie a funkcia sa veľmi líšia.“ 

„Toto platí najmä ohľadne štruktúry a funkcie ľudského mozgu, nervovej sústavy a 

pohlavných orgánov. Štruktúra a funkcia ich mozgu a celého nervového systému 

bola úplne zmenená a poprepájaná takým spôsobom, aby ľuďom znemožnila 

zmyslovo vnímať realitu takú, aká skutočne je.“ 

„Táto reštrukturalizácia bola nutným krokom, aby ľuďom umožnila prežiť na 

planéte Nula, ktorá je umiestnená na najizolovanejšom, najodlúčenejšom a 

najnezvyčajnejšom mieste, mimo multivesmíru, mimo Zóny Vymiestnenia a mimo 

limba.“ 

„Zachovať akúkoľvek formu života v takom kozmickom položení je extrémne ťažká 

úloha. Toto je dôvod, prečo je ľudské telo také náchylné na všemožné zlyhania a 

prečo sa tak rýchlo opotrebúva. Ako ste si vedomí, priemerná dĺžka života toho tela 
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nie je viac než 75 rokov. A aj keď lekárska veda trochu zlepšila tento stav, ľudia 

zriedkakedy žijú nad 95 rokov.“ 

„Ak porovnáte túto dĺžku života s inými rasami v multivesmíre, v porovnaní s nimi 

je taká krátka, akoby vôbec neexistovala. Keby ľudia neboli geneticky určení 

množiť sa takým intenzívnym a častým spôsobom, ich rasa by veľmi rýchlo bez 

stopy zanikla.“ 

„V tomto ohľade boli ľudské pohlavné orgány zámerne štruktúrované takým 

spôsobom, aby bola väčšina ľudí veľmi plodná a ľahko oplodniteľná, aby mohli 

udržať a zachovávať svoju rasu nažive. Majú veľmi silný pohlavný pud a potrebu 

materstva i otcovstva. Toto je zámerne podmienené a podporované všemožnými 

náboženskými doktrínami a dogmami a ďalšími spoločenskými očakávaniami, aby 

sa zaistil neustály život ľudskej rasy.“ 

„Vďaka pozícii úplnej izolovanosti a odlúčenosti od všetkého ostatného a všetkých 

ostatných v multivesmíre a v Zóne Vymiestnenia a vďaka nedostupnosti toho, 

vďaka tomu, že sú úplne sami a vďaka tomu, že nemajú žiadnu priamu skúsenosť so 

žiadnymi inými sentientnými entitami, ľudia nadobudli akýsi komplex nadradenosti 

a vystatovačnej arogancie. Vážne berú do úvahy možnosť, že sú najjedinečnejšou a 

jedinou súcou a existujúcou sentientnou životnou formou, a že sú preto veľmi 

vzácni a cenní a nikto a nič sa im nevyrovná.“ 

„Zároveň, pretože nevidia a nestretávajú sa so žiadnymi inými podmienkami pre 

vývoj sentientného života, považujú ľudský život v jeho telesnom prejave a 

externej, vonkajšej kombinácii a prostredí za jediný mysliteľný a vedecky možný 

život.“ 

„Vo väčšine prípadov teda ľudská veda neodvodzuje život z jeho konečného 

duchovného zdroja, ale z nezvyčajnej kombinácie vonkajších kozmických častíc 

alebo guláša, ktorý čírou náhodou vytvoril to, čo sa volá život.“ 

„Ľudia, nevediac nič priamo o možnosti žiadneho iného stavu, podmienok a procesu 

života, než je ich vlastný ľudský život, získali k svojmu typu života nezvyčajný 

postoj. Zúfalo na tomto živote lipnú, akoby svojou fyzickou smrťou úplne prestali 

existovať.“ 

„Prirodzenosť, štruktúra a obsah ľudského života, pretože je to nemožný fenomén, 

umožnený veľmi divnou kombináciou a silou, v porovnaní so všetkými ostatnými 

manifestáciami a nositeľmi života, stavia ľudský život do pozície rakovinovej, 

nákazlivej, nevyliečiteľnej a nebezpečnej bunky, ktorá má v skutočnosti tendenciu 

pohltiť všetko ozaj živé. Je to parazit, ktorý žije zo svojho hostiteľa, požierajúc ho a 

ničiac v tom procese seba samého.“ 

„Ľudia v pravom zmysle tohto slova nežijú, ale živoria. Nemajú ani potuchy, čo je 

to vlastne pravý život.“ 
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„Kvôli znázorneniu typu života, ktorý nevznikol z pozitívneho stavu, teda z Pána 

Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných princípov, bolo dovolené, aby sa uskutočnil 

ľudský život.“ 

„Poučenie je tu úplne jasné. Pokiaľ život skutočne nepochádza z Absolútneho 

Zdroja Života — Pána Ježiša Krista — a Jeho/Jej pravých duchovných princípov, 

nemôže mať žiadnu inú formu, podobu a štýl, než má v skutočnosti ľudský život.“ 

„Hodnota ľudského života je v živom znázornení, spríkladnení a poskytnutí tohto 

poučenia. Žiadnu inú hodnotu ľudskému životu nemožno pripísať. Koniec koncov, 

opakujúc znovu, bol vyfabrikovaný a jeho nemožný vznik a zrod bol dovolený 

presne na tento účel.“ 

„Toto je dôvod, prečo sa ľudský život, ľudstvo a planéta Nula kozmicky, duchovne, 

duševne a fyzicky nachádza v takých nezvyčajne nemožných podmienkach. V 

skutočnosti, ako už bolo uvedené veľakrát predtým, v ľudskom živote je všetko 

nemožné. Je to odporná ohavnosť, tolerovaná len za účelom cenného duchovného 

poučenia. Napriek tomu však Pán Ježiš Kristus neváhal a inkarnoval sa do ľudského 

života, do najhorších možných podmienok, a dokonca včlenil ľudské telo-mäso, po 

jeho Zbožštení, do celku Svojej Absolútnej Prirodzenosti.“ 

„Okrem toho, čo už bolo zjavené o tejto inkarnácii, tu budú zdôraznené dva ďalšie 

dôvody tohto činu:“ 

„1. Spása všetkých spod vplyvu negatívneho stavu (najmä ľudí a tvorov 

vyfabrikovaných v Peklách) nie je možná zo žiadneho iného stavu než z pozície 

výtvoru samotného negatívneho stavu. Ten výtvor musí zahŕňať všetky aspekty 

negatívneho stavu na všetkých úrovniach jeho manifestácie. Ako viete, ľudia boli 

vyfabrikovaní z troch protikladných, nemožných prvkov — zo skreslených a 

prekrútených prvkov pravého života, z priamych prvkov mŕtveho života a z 

niekoľkých spojených prvkov rôzneho nesentientného života. Dosiahnutím tejto 

podivnej životnej formy sa mohli manifestovať následky, výsledky a dôsledky 

aktivovaného negatívneho stavu.“ 

„Spása celého Stvorenia z negatívneho stavu je možná len podľa konečných 

výsledkov aktivít negatívneho stavu. Čiže, aby Pán Ježiš Kristus vstúpil do 

negatívneho stavu bez jeho zničenia, bolo nutné, aby vstúpil najprv do konečného 

výtvoru negatívneho stavu, získal vhodné prostriedky a s týmito prostriedkami 

vstúpil do mŕtveho života samotného negatívneho stavu.“ 

„Tými najvhodnejšími prostriedkami na dosiahnutie tohto cieľa neboli žiadne iné 

životné formy než ľudia, lebo ľudia sú konečným výtvorom negatívneho stavu.“ 

„V ďalšom smere, potreba začať s ľudským životom tkvie vo fakte, že ak by pre 

vstup do negatívneho stavu boli dostupné nejaké iné prostriedky než ľudia (čo 

neboli), ľudia by boli vylúčení z konečnej transformácie a spasenia z negatívneho 

stavu a z ľudského života. Lenže v tom prípade by negatívny stav nemohol byť 

eliminovaný, pretože jeho konečný výtvor — ľudia — by buď neustále produkoval 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 426 - 

negatívny stav v ľudskej forme, obsahu a stave, alebo, príduc o podporný systém 

svojich rodičov — Pekiel — by naveky zahynul alebo prestal existovať. Taký 

výsledok by bol sám osebe veľmi negatívny. Preto, vďaka faktu tohto výsledku, by 

negatívny stav pokračoval vo svojom mŕtvom živote v nejakej inej forme a 

podmienkach.“ 

„2. A tu je druhý dôvod, prečo Pán Ježiš Kristus vstúpil do negatívneho stavu cez 

ľudský život. Ako viete, k Jeho/Jej Prirodzenosti neoddeliteľne patrí Absolútna 

Láska a Absolútna Múdrosť. Jednoducho povedané, Absolútna Láska je Absolútna 

a Všetko Zahŕňajúca. Nemôže vylúčiť ľudí zo svojej sféry. Inak by nebola 

Absolútna. Absolútna Múdrosť tejto Absolútnej Lásky si od Neho/Nej vyžaduje, 

aby miloval v Absolútnom Zmysle, prispôsobenom úrovni a potrebám každého 

nositeľa akéhokoľvek života.“ 

„Teda, keby Pán Ježiš Kristus obišiel ľudí a ponechal ich ich vlastnému 

sebazničujúcemu osudu, bolo by to porušením Jeho/Jej Prirodzenosti a všetkých 

Jeho/Jej duchovných princípov. Koniec koncov, ľudia preukazujú celému Stvoreniu 

a jeho multivesmíru neoceniteľnú službu tým, čo sú a akí sú.“ 

„V tomto ohľade je otázkou, čo sa stane s ľuďmi, ľudstvom a planétou Nula po tom, 

ako ľudský typ života vyčerpá svoju užitočnosť a všetky duchovné lekcie budú 

naučené, po eliminácii negatívneho stavu?“ 

„Fakt, že ľudia ich nezvyčajným spôsobom života poskytujú celému multivesmíru 

Stvorenia neoceniteľnú službu, má spásnu kvalitu. Okrem toho, ako bolo zjavené 

predtým, každý život, vrátane nemožného ľudského života, obsahuje v sebe 

schopnosť slobodne si voliť a meniť sa. Túto schopnosť využíva Pán Ježiš Kristus v 

procese duchovnej, duševnej a fyzickej transformácie ľudí po opustení ich planéty a 

fyzického tela, v ktorom bol uväznený ich život.“ 

„Musíte chápať, že ľudský život je neoddeliteľne spojený s ľudským typom 

fyzického tela a s planetárnymi podmienkami, v ktorých žijú. Len v ľudskom živote, 

a nikde inde, prostredie ich planéty a ich fyzické telo prevažne riadi ich spôsob 

života. Ľudský život závisí od týchto dvoch vonkajších faktorov. Ľudia svojou 

mysľou veľmi málo ovládajú a vedome regulujú svoje telesné funkcie a svoje 

fyzické prostredie. Akékoľvek ovládanie mysľou, ktoré v tomto ohľade prejavujú, je 

v porovnaní s inými sentientnými entitami, ktoré majú plnú kontrolu, tak nekonečne 

malé, že sa nepočíta.“ 

„Ich vystatovačné, arogantné tvrdenia ohľadne schopnosti niektorých ľudí ovládať 

svojou mysľou procesy a funkcie svojich tiel a pomocou inžinierstva ich fyzické 

planetárne prostredie nie sú ničím iným než chvastavou aroganciou. Tá schopnosť 

má taký obmedzený rozsah, že im nedáva žiadnu skutočnú kontrolu. Nakoniec aj tak 

podľahnú vláde svojho tela a svojho planetárneho fyzického prostredia. A hoci 

niektorí vybraní jedinci môžu dosiahnuť s použitím špeciálneho, tranzu podobného 

stavu relatívne veľa, sú to len biedne výnimky z tohto pravidla.“ 
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„Keď teda ľudia opustia svoje fyzické telá a planetárne prostredie, opúšťajú dva 

najmocnejšie stimulátory a upravovače ľudského života. Namiesto toho si so sebou 

berú ľudský spôsob života alebo ich ľudský životný štýl.“ 

„V skutočnosti však, pretože nie sú neustále podporovaní v ľudskom spôsobe života 

ich fyzickým telom a planetárnym prostredím, pre ľudí nie je také ťažké zanechať 

ich ľudský životný štýl, ako sa na prvý pohľad zdá.“ 

„Jediné, čo potrebujú urobiť, je úprimne vyjadriť Pánovi Ježišovi Kristovi ich túžbu 

byť oslobodení od ich ničomných, rigidných, úporných a arogantných zvykov, 

vlastných ich ľudskému životu.“ 

„Samozrejme, ďalším problémom s ľuďmi je, že ich život je špecificky spojený len 

s určitými podmienkami. Bez týchto podmienok, odrážajúcich sa v ich fyzickom tele 

a planetárnom postavení, nemôžu fungovať.“ 

„Takže, keď prídu do intermediárneho sveta duchov, po vysvetlení im všetkých ich 

podmienok a situácie im je daná voľba transformovať sa buď na pozitívne entity, 

alebo na negatívne. Obidve voľby si vyžadujú rozsiahlu prácu na zmene celej 

štruktúry a funkcie ich mysle, aby sa bez ťažkostí prispôsobili ich novozvolenému 

životu.“ 

„Teda, v oboch prípadoch si po dokončení tejto rozsiahlej duchovnej, duševnej, 

genetickej a fyzickej transformácie neponechajú v sebe alebo vo svojej vonkajšej 

forme nič špecificky ľudské.“ 

„Voľba byť pretransformovaný na pozitívnu entitu dostáva ľudí do špeciálneho 

oddelenia Novej Školy, kde podstupujú vyššie uvedený proces a následne sa 

pripájajú ku kategóriám anjelov a pozitívnych duchov, súvisiacim s ich 

novozvoleným osudom.“ 

„Voľba byť pretransformovaný na negatívnu entitu je oveľa jednoduchšia a 

nevyžaduje si také rozsiahle prispôsobenie, pretože ľudia majú aj tak, samotnou ich 

prirodzenosťou, vďaka spôsobu, akým boli vyfabrikovaní, prirodzený sklon byť 

negatívni. V tomto prípade je potrebných len málo úprav, aby ich zosúladili s 

atmosférou príslušného Pekla, do ktorého sa rozhodnú vstúpiť a usadiť sa tam. V 

tom procese sa títo ľudia pripájajú ku kategóriám diablov, Satanov, démonov alebo 

zlých duchov, zodpovedajúcim ich vlastnému zvolenému životnému štýlu.“ 

„Ako už bolo uvedené v knihách Základy ľudskej duchovnosti, Posolstvá z vnútra a 

Hlavné idey Nového Zjavenia, táto typická ľudská éra bola z intermediárneho sveta 

duchov úplne odstránená.“ 

„Ako opätovná pripomienka pre čitateľa: ľuďom bolo až donedávna dovolené z 

určitých dôležitých duchovných dôvodov usádzať sa v intermediárnom svete 

duchov, kde po mnohé stáročia zvečňovali typický ľudský život, aký viedli na 

planéte Nula. Bola im daná ilúzia, že sú vo svojich bývalých fyzických telách a na 

svojej bývalej fyzickej planéte.“ 
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„Len pomocou takej ilúzie mohol byť udržiavaný typický ľudský život, pretože je 

špecificky viazaný týmito dvoma podmienkami.“ 

„Takto to však už nie je. Jediné miesto, kde ľudský život ešte stále vegetuje (Ľudia 

skutočne nežijú. Namiesto toho vegetujú!), je planéta Nula. Neexistujú žiadne iné 

miesta, kde by bolo ešte možné nájsť ľudí.“ 

„Časom, keď služby, ktoré ľudia všetkým poskytujú, nebudú už viac potrebné, bude 

ľudský život v jeho súčasnej forme a stave úplne eliminovaný aj na planéte Nula.“ 

„Samotná planéta Nula bude po jej vyčistení a zbavení sa všetkého znečistenia, 

jedov a kontaminácie ľudským životom vrátená na jej pôvodné miesto vo sfére 

pôvodnej planéty Zem. Alebo podľahne sebadeštruktívnej jadrovej alebo nejakej 

inej katastrofe (napríklad jej slnko sa môže zmeniť na supernovu) a jej obraz i odraz 

zmizne z multivesmíru.“ 

„Samozrejme, všetky zážitky ľudí, od momentu ich fabrikácie do momentu ich 

úplného konca, budú naveky zachované v Multiverzalite-Toho-Všetkého (Jazero 

Ohňa a Síry) pre večné poučenie všetkých sentientných entít o tom, čo si nikdy 

nezvoliť.“ 

„A týmto činom sa dejiny ľudstva v ich úplnom celku navždy skončia.“ 

„Ak má niekto uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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OSEMNÁSTA KAPITOLA 
 

Nový život pozitívneho stavu 
 

 

27. marca 1988, v nedeľu ráno, prišlo ku mne znovu slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Koniec špecifického ľudského života, života nemožnosti, protikladov, 

podvodnosti, prefíkanosti, dvojakého metra, patových situácií, neistoty, nestability, 

chorôb, slabostí, pochybností, nerozhodnosti, vražednosti, ničivosti a všetkých 

ostatných početných zamorení negatívneho stavu, ktorými je ľudský život tak hojne 

obdarený, neznamená koniec jeho nositeľov — ľudí. Ako bolo naznačené v 

predošlej kapitole, budú pretransformovaní buď na pozitívne, alebo na negatívne 

entity.“ 

„Nakoniec však bude negatívny stav eliminovaný. Konečná eliminácia špecifického 

ľudského života na planéte Nula prebehne presne v čase konečnej eliminácie 

negatívneho stavu. Oba sú navzájom nerozlučne spojené špeciálnou pupočnou 

šnúrou. Ľudský život je závislý od kŕmenia negatívnym stavom. Negatívny stav 

potrebuje ľudí na premietanie a realizáciu všetkých svojich zlých, lživých, 

všeobecne i špecificky negatívnych ideí.“ 

„Takže, ak tú šnúru prestrihnete, ani jeden z nich nebude môcť prežiť príliš dlho. 

Negatívny stav by mohol prežiť bez ľudí nejaký čas. Ale nakoniec by podľahol 

nedostatku spätnej väzby ohľadne svojich snáh a nedostatku dodávky nových duší 

ľudí. To by malo za následok jeho postupné zanikanie.“ 

„Samozrejme, toto sa nestane, kým ľudia aj negatívny stav nevyčerpajú svoju 

užitočnosť, kvôli ktorej existujú. A keďže ich užitočnosť je vzájomne spojená, ich 

konečná eliminácia sa udeje súčasne a počas rovnakého obdobia (je to postupný a 

pomalý proces).“ 

„Keď bude táto nanajvýš žiaduca úloha úspešne dokončená a nezostane žiadny 

špecifický ľudský život, alebo mŕtvy život, jediný dostupný život bude pravý život 

pozitívneho stavu v jeho nekonečnej rozmanitosti prejavov a s nimi súvzťažiacej 

nekonečnej rozmanitosti pozitívnych nesentientných životných foriem.“ 

„Je možný život bez ľudského života a mŕtveho života negatívneho stavu? A ak je, 

aký by to bol život?“ 

„Ako si pamätáte, v piatej kapitole knihy Realita, mýty a ilúzie bolo jasne zjavené, 

že všetky snahy negatívneho stavu majú dokázať, že negatívny stav tu bude navždy, 

pretože pozitívny stav potrebuje pre svoje prežitie negatívny stav. Pseudologika 

tohto propagandistického vírenia bubnov je vo fakte, že ak je negatívny stav 

potrebný pre prežitie pozitívneho stavu, potom negatívny stav je tiež dobrý a 

zbožný, a preto by bolo bezbožné a zlé bojovať proti nemu alebo ho eliminovať. V 
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tomto falošnom ponímaní je negatívny stav považovaný za rovný pozitívnemu 

stavu, pretože bez negatívneho stavu nie je možná žiadna sloboda voľby.“ 

„Je pravda, že negatívnemu stavu bolo dovolené uskutočniť sa kvôli slobode voľby. 

Avšak, negatívny stav bol v skutočnosti aktivovaný preto, aby zodpovedal 

najdôležitejšiu otázku, položenú Stvorením, o spôsobe života alebo všeobecne o 

živote, ktorý by pochádzal z iného zdroja než z Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej 

duchovných princípov. Bol dovolený aj kvôli znázorneniu toho, čo si nevoliť. Len v 

tomto zmysle prispieva existencia negatívneho stavu k slobode voľby.“ 

„No len čo negatívny stav tú otázku plne zodpovie a konečná voľba bude urobená, 

ako je to opísané v ôsmej kapitole tejto knihy, aký by bol účel jeho pokračujúcej 

existencie? Potom by už neslúžil žiadnemu účelu a úžitku.“ 

„Ako si pamätáte, Duchovný zákon úžitku a potvrdenia dovoľuje bytie a existenciu 

každého a všetkého, len ak slúžia nejakému úžitku, ktorým môžu potvrdiť a 

opodstatniť svoju existenciu. Neexistujú žiadne iné dôvody, aby pokračoval 

ktokoľvek alebo čokoľvek aj za týmto bodom.“ 

„Ako viete z vyššie spomenutej kapitoly v knihe Realita, mýty a ilúzie, pravý život 

pozitívneho stavu na základe jeho prirodzenosti nepotrebuje pre jeho bytie a 

existenciu nič než jeho Absolútny Zdroj — Pána Ježiša Krista. Ale Pán Ježiš 

Kristus je Sám/Sama presne ten Absolútny Život. Tajomstvom bytia a existencie 

pravého života je to, že je a existuje kvôli samotnému princípu, lebo je správne ho 

mať. Múdrosť lásky života je vo fakte, že Pán Ježiš Kristus vytvára život kvôli 

princípu, lebo robiť to je presne to správne. Pre potvrdenie, opodstatnenie a 

pokračovanie bytia a existencie života nie je potrebný žiadny iný, vonkajší dôvod, a 

najmä nie negatívny stav.“ 

„Je tu však isté tajomstvo a záhada. Zatiaľ nebolo zjavené. Nech je teraz zjavené, že 

pravý život pozitívneho stavu bol do tohto momentu, a bude, kým bude 

negatívnemu stavu dovolené byť a existovať, v rámci súčasného časového cyklu 

znečistený prítomnosťou aktivovaného negatívneho stavu. Pokiaľ ide o toto 

tajomstvo, môžete rozlišovať tri kvality života v pozitívnom stave:“ 

„1. Prvú, ktorá existovala pred týmto časovým cyklom, počas čoho bol 

negatívny stav driemajúci a v stave potenciálnosti; 

2. druhú, ktorá existuje teraz, počas čoho je negatívny stav plne aktivovaný 

a koexistuje s pozitívnym stavom, takpovediac, priamo pod jeho nosom; 

3. a tretiu, ktorá príde po tomto časovom cykle, počas čoho negatívny stav 

a ľudský život nebudú jestvovať a existovať v žiadnom smere, forme alebo 

ohľade.“ 

„Každá z vyššie uvedených troch situácií si vyžaduje iný spôsob a kvalitu života.“ 

„Samozrejme, najhoršia je situácia súčasného časového cyklu, kvôli aktívnemu 

spôsobu bytia a existencie negatívneho stavu.“ 
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„Keď Pán Ježiš Kristus nabádal/a každého, aby trpezlivo a vytrvalo niesol svoj kríž, 

hovoril/a nielen k ľuďom, ale hlavne ku všetkým ostatným sentientným entitám, v 

celom Stvorení a jeho multivesmíre. Bytie a existencia negatívneho stavu je 

bremenom a krížom pre každého, všade a vždy. Priamo i nepriamo nepriaznivo 

ovplyvňuje život každého, bez ohľadu na spôsob života, v ktorom jedinec je a 

existuje.“ 

„Pamätajte si, vždy sa musí urobiť voľba pre alebo proti negatívnemu stavu. Toto je 

bremeno, s ktorým ste všetci súhlasili, že ho ponesiete kvôli dôležitému 

duchovnému poučeniu. Tieto slová sa teraz týkajú všetkých všade a v každom čase, 

bez ohľadu na to, kde a v ktorej dobe sa nachádzajú v každom danom okamihu tohto 

časového cyklu.“ 

„S touto situáciou je ten problém, že celá prirodzenosť negatívneho stavu nemôže 

byť odhalená v jej úplnosti v jednom danom čase. Nikto by nikde a nikdy nemohol 

také odhalenie prežiť ani na zlomok sekundy. Preto musí byť prirodzenosť 

negatívneho stavu odhaľovaná postupne, krôčik za krôčikom, po malých 

prírastkoch. V každom momente jeho nového poodhalenia musí každý, všade a v 

každom čase, bez akejkoľvek výnimky alebo vylúčenia niekoho, vykonať novú 

voľbu pre alebo proti negatívnemu stavu.“ 

„Ako viete, konečná fáza Posledného Súdu sa nemôže začať, kým nebude napokon 

odhalená celá, úplná prirodzenosť negatívneho stavu. Vtedy a len vtedy bude 

vykonaná posledná konečná voľba v tomto ohľade a celé Stvorenie bude konečne 

nadobro a navždy zbavené tohto strašného bremena. Keď sa toto stane, vtedy a len 

vtedy sa môže jednou konečnou voľbou začať pravý život pozitívneho stavu v jeho 

úplnosti.“ 

„Zjavuje sa tu veľká záhada a tajomstvo. Pán Ježiš Kristus stvoril Stvorenie za 

účelom pravého života v pozitívnom stave. Plnosť toho života sa však nemôže 

začať, pokiaľ sa nevykonajú všetky voľby a samotná konečná voľba pre alebo proti 

nemu. Aby mohla byť taká voľba vykonaná slobodne a nezávisle, na základe 

porovnania a živých príkladov, najprv bolo treba aktivovať negatívny stav a dovoliť 

mu, aby ukázal svoj vlastný životný štýl a ľudský spôsob života, aby Stvorenie už 

nikdy nemohla ťažiť otázka o možnosti akéhokoľvek iného života než pravého 

života pozitívneho stavu.“ 

„Než sa môže uskutočniť plnosť pravého života pozitívneho stavu, musí byť 

všetkým ostatným, nepravým životom, ako napríklad ľudskému životu a mŕtvemu 

životu, daná príležitosť dokázať, že sú oprávnenou a nevyhnutnou voľbou 

v porovnaní s čímkoľvek iným. Inak by Stvorenie bolo naveky sužované neistotou 

ohľadne nezodpovedanej otázky o akomkoľvek inom živote. Pretože by ho trápila 

neistota o čomkoľvek, nemohlo by poskytnúť životu úplnú, patričnú možnosť k jeho 

prejaveniu sa a vnímaniu. Priveľa vzácnej životnej energie sa vynakladá na 

zvládanie tejto neistoty.“ 

„Na druhej strane, v tomto časovom cykle, počas aktívneho režimu negatívneho 

stavu, sa priveľa vzácnej energie vynakladá na zvládanie a jednanie s negatívnym 
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stavom vo forme vykonávania volieb a inak, aby sa umožnilo úplné uskutočnenie, 

realizácia a manifestácia pravého života pozitívneho stavu. Vidíte, že život 

pozitívneho stavu je obmedzený bytím a existenciou mŕtveho života negatívneho 

stavu a ľudským životom.“ 

„V predošlých časových cykloch, počas ktorých bol negatívny stav driemajúci, bola 

situácia trochu iná, no nie oveľa lepšia. Opäť, priveľa vzácnej životnej energie sa 

vynakladalo na udržiavanie negatívneho stavu v nečinnosti, namiesto toho, aby sa 

umožnilo plné využitie tej energie na prejavenie plnosti pravého života pozitívneho 

stavu. Teda, aj všetky predošlé časové cykly boli značne obmedzené 

potenciálnosťou negatívneho stavu v tomto ohľade.“ 

„Tajomstvo tejto situácie tkvie vo fakte, že všetky predošlé časové cykly, ako aj 

tento časový cyklus, a teda bytie a existencia všetkého života, až do samého konca 

tohto časového cyklu, boli, sú a budú prípravným štádiom pre plnú aktiváciu 

skutočného pravého života pozitívneho stavu, keď už budú vykonané všetky 

patričné voľby každým jedným jedincom, všade a v každom čase, bez výnimky 

alebo vylúčenia niekoho.“ 

„Takže, len v nasledovnom časovom cykle a živote, keď už nebude žiadny 

negatívny stav a ľudský život, bude sa môcť uskutočniť úplné prejavenie sa a 

vnímanie pravého života pozitívneho stavu tak, ako to chcel Pán Ježiš Kristus od 

večnosti do večnosti a od momentu, ako bolo stvorené Stvorenie.“ 

„Súčasný časový cyklus, počas ktorého negatívny stav existuje v aktivovanom 

režime, možno považovať za zlomový bod všetkých časových cyklov, pretože je 

posledný a jediný, ktorý sa zaoberá negatívnym stavom priamo. Tento časový 

cyklus pripravuje cestu pre vykonanie konečnej a rozhodujúcej voľby, po ktorej už 

nebude žiadna potreba bytia a existencie negatívneho stavu, nijakým spôsobom. 

Tento časový cyklus môžete považovať za deliacu čiaru medzi dvoma 

rozhodujúcimi epochami Stvorenia a jeho multivesmírov: Prvou je prípravné 

štádium pre pravý život pozitívneho stavu; a druhou je štádium skutočného, plného 

pravého života pozitívneho stavu.“ 

„Táto ohromne dôležitá novina, doposiaľ utajená, je prijímaná všetkými v 

multivesmíre Stvorenia s úžasným pokrikom radosti, rozkoše, potešenia, vďaky, 

ocenenia a povďačnosti. Všetkým im to dodáva veľkú nádej a stimul k trochu 

dlhšiemu neseniu ich kríža, kým sa všetko ohľadne negatívneho stavu a ľudského 

života nenaplní.“ 

„Na druhej strane, táto skvelá novina vyvoláva obrovský rozruch a búrku nenávisti, 

hnevu a vražedných pudov u všetkých aktívnych členov negatívneho stavu v ich 

príslušných Peklách.“ 

„Len čo sa všetko toto uskutoční a Stvorenie bude natrvalo zbavené bremena 

mŕtveho života negatívneho stavu a ľudského života, vynakladaná vzácna životná 

energia bude so všetkými jej ostatnými energiami plne venovaná rozvoju, prejavu a 
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pociťovaniu/vnímaniu pravého života pozitívneho stavu bez akýchkoľvek prekážok 

a zábran.“ 

„Aký to bude život? Vo veci takého života neexistuje žiadna skúsenostná ukážka, 

lebo, ako vidíte zo zjaveného tajomstva, život pozitívneho stavu bol zatiaľ len 

prípravným štádiom voľby pre ten život. Taký život nemôžete v žiadnom prípade 

začať, kým nie sú odmietnuté a eliminované všetky voľby všetkých ostatných typov 

života. Až keď budú všetky odmietnuté a eliminované, môže život nastoliť svoju 

plnosť a stať sa svojou vlastnou ilustráciou.“ 

„Teda, je nemožné plne predvídať, aký to bude život, pretože sa bude vyvíjať v 

určitých progresívnych krokoch, ako budú všetci jeho účastníci venovať všetky 

svoje tvorivé snahy formovaniu toho života v súlade so správnymi duchovnými 

ideami života, uvoľnenými Pánom Ježišom Kristom, keď budú pripravení. Niektoré 

všeobecné princípy toho života však budú prediskutované s plným pochopením, že v 

žiadnom prípade nie sú povinné, konečné, záväzné, vynucované alebo trvalé. Vždy 

môžu byť upravené, zmenené, uspôsobené a/alebo odmietnuté, ak to bude nutné.“ 

„1. Kvalita života v pozitívnom stave, to, ako bude štruktúrovaný, keď už viac 

nebude žiadny negatívny stav a ľudský život v žiadnej podobe a forme, je opísané 

vo vnútornom, duchovnom význame niektorých kníh Svätej Biblie.“ 

„Napríklad celá 60. kapitola proroka Izaiáša opisuje proces oslobodenia Stvorenia 

od prítomnosti negatívneho stavu a nastolenie úplne iného životného štýlu, doposiaľ 

neznámeho. Väčšina ľudí sa domnieva, že Izaiáš píše o budúcom osude detí Izraela, 

doslovného židovského národa, existujúceho na planéte Nula. Ale, ako už bolo 

uvedené predtým, Izrael súvzťaží s rozličnými stavmi a podmienkami buď 

pozitívneho stavu, alebo negatívneho stavu, alebo oboch, v závislosti od kontextu, v 

akom sa slovo ,Izrael‘ vyskytuje.“ 

„V kontexte 60. kapitoly Izaiáša ,Izrael‘ značí celé Stvorenie, ktoré je 

oslobodzované od vplyvu všetkých časových cyklov, ktoré obsahovali alebo 

zahŕňali v sebe negatívny stav buď v latentnom, alebo v aktivovanom stave. Zároveň 

opisuje spôsob života, ktorý bude natrvalo nastolený, len čo bude proces tohto 

oslobodzovania dokončený.“ 

„V prorokovi Ezechielovi, kapitoly 40 až 48, všetkých osem kapitol, vo svojom 

vnútornom, duchovnom význame opisujú štruktúru časového cyklu, ktorý bude 

nasledovať po súčasnom. V Ezechielovi je hlavný dôraz kladený na budúci nový 

spôsob uctievania a vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. Ezechiel zároveň formuluje 

všetky duchovné princípy, ktorými bude vtedy riadený život v pozitívnom stave.“ 

„Nuž, zdá sa, že slová, ktoré použil Ezechiel na opísanie tohto všetkého, 

jednostranne súvisia s rôznymi vonkajšími rituálmi a stavbou akéhosi mesta a 

chrámu uprostred toho mesta. Duchovný význam tých slov sa však vôbec netýka 

ničoho rituálneho alebo vonkajšieho. Dobrý príklad tohto významu možno nájsť v 

spôsobe, akým opisuje prípravy na obete rôznych zvierat na oltári. Z toho textu v 

Ezechielovi doslovne vyplýva, že také obete budú pokračovať naveky. Ak máte brať 
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tento záver doslovne, ako väčšina čitateľov tých kapitol na vašej planéte, robí to z 

Ezechiela, alebo presnejšie z Boha, ktorý mu všetko toto hovorí, klamára. Koniec 

koncov, obetovanie zvierat sa dávno skončilo! Teda, ako to, že sa tu v rozpore so 

všetkou súčasnou realitou tvrdí, že obetovanie zvierat Bohu na oltári vo forme 

zápalných obetí bude pokračovať do večnosti? Ako z tejto situácie úplne jasne 

vidíte, doslovný význam týchto kapitol, ako aj všetkých ostatných textov Svätej 

Biblie, nemá vôbec žiadny význam. Nielenže skutočne nemá žiadny význam, no 

robí z Boha a z Jeho prorokov klamárov.“ 

„Avšak, duchovný význam všetkých výrokov a opisov tých kapitol v Ezechielovi je 

úplne iná vec. V tejto konotácii mesto opísané v Ezechielovi znamená štruktúru 

Nového Zjavenia a kvalitu jeho duchovných princípov. Obetovanie zvierat znamená 

pripisovanie všetkej dobroty a pravdy, lásky a múdrosti, pozitívnosti a zdroja života, 

ako aj všetkých pozitívnych emócií, pocitov a myšlienok tomu, komu patria — 

Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Musíte jasne pochopiť, že negatívny stav, ktorý bude dovtedy existovať, odmieta 

pripustiť a uznať, že Pán Ježiš Kristus je konečný zdroj všetkých vyššie uvedených 

kategórií. Namiesto toho považuje za ich tvorcu a darcu seba. V novom časovom 

cykle už nebude nikto nikdy pripisovať nič pozitívne, najmä nie žiadny život, 

nikomu inému než jeho pravému konečnému zdroju — Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Koniec koncov, aktivácia negatívneho stavu bola umožnená popretím faktu o 

Pánovi Ježišovi Kristovi, že je jediný pravý Absolútny Zdroj života a všetkých jeho 

požehnaní.“ 

„Vyššie opísaný význam obetí v Ezechielovi nemá žiadnu inú konotáciu než to. 

Jasne zobrazuje fakt, že v novom časovom cykle nebude mať nič z negatívneho 

stavu už naveky žiadne miesto, v žiadnej z jeho podôb alebo foriem.“ 

„V Zjavení Ježiša Krista v Svätej Biblii je život pozitívneho stavu po eliminácii 

negatívneho stavu opísaný v kapitole 7, verše 15 – 17; v celej kapitole 21 a v 

kapitole 22, verše 1 – 5.“ 

„Tu sa zaoberáme stvorením nového neba a novej zeme a Nového Jeruzalema a 

životným štýlom, ktorý v nich bude zavedený. V tomto opise sa ukrývajú dva 

významy. Jeden sa týka štruktúry a dynamiky novopretvorenej sentientnej mysle a 

jej osobného, súkromného a intímneho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom; druhý sa 

zaoberá kvalitou, obsahom a spôsobom života v pozitívnom stave v rámci budúceho 

časového cyklu.“ 

„V prvom význame ,nové nebo‘ znamená pretransformovanú najvnútornejšiu 

Duchovnú Myseľ všetkých sentientných entít, zosúladenú s Novou Absolútnou 

Najvnútornejšou Duchovnou Mysľou Pána Ježiša Krista — zvanou ,Pán‘. ,Nová 

zem‘ znamená nanovo pretransformovanú vnútornú myseľ všetkých sentientných 

entít, zosúladenú s Novou Absolútnou Vnútornou Mysľou Pána Ježiša Krista — 

zvanou ,Ježiš‘. ,Nový Jeruzalem‘ značí nanovo pretransformovanú vonkajšiu alebo 

externú myseľ všetkých sentientných entít, zosúladenú s Absolútnou Vonkajšou 

Mysľou Pána Ježiša Krista — zvanou ,Kristus‘. ,Nový Jeruzalem‘, najmä jeho 
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formálne štrukturálne usporiadanie, opisuje duchovné princípy, ktorými sa bude táto 

nová sentientná myseľ riadiť, a ako bude nadväzovať vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom a ako bude Pán Ježiš Kristus nadväzovať vzťah s každým jedincom.“ 

„V druhom význame ,nové nebo‘ znamená nový duchovný svet, ktorý bude zriadený 

v budúcom časovom cykle; ,nová zem‘ značí nový intermediárny svet; a ,Nový 

Jeruzalem‘ značí jeho nový vonkajší alebo fyzický svet. ,Nový Jeruzalem‘, čo sa 

týka opisu jeho štruktúry, značí aj nové duchovné princípy alebo to, čo Swedenborg 

nazval ,nová duchovná doktrína‘ alebo ,Nová Cirkev‘, ktorá bude ovládať a riadiť 

nový život pozitívneho stavu v budúcom časovom cykle, zbavený úplne všetkého 

vplyvu negatívneho stavu.“ 

„Základnou premisou všetkých vyššie uvedených textov v Svätej Biblii je to, že v 

budúcom časovom cykle a v jeho duchovnom, duševnom a fyzickom stave a 

podmienkach nebude vôbec žiadny priestor pre nič negatívne, v žiadnej forme alebo 

prejave. Naznačujú tiež, že dôležitá idea voľby odmietnuť a poprieť Pána Ježiša 

Krista a Jeho/Jej duchovné princípy ako jediný zdroj pravého života nebude už viac 

sužovať sentientnú myseľ, nútiac ju zaoberať sa tou ideou na každodennom a 

trvalom základe.“ 

„Nemajúc už tú ideu a potrebu zaoberať sa ňou, buď ju odmietnuc, alebo prijmúc, 

sentientné entity budú mať úplne iný prístup k životu a k sebe. Život bude po 

prvýkrát prežívaný tak, ako by mal byť vždy prežívaný — čisto a len v pozitívnej 

konotácii.“ 

„Pokiaľ tá idea existuje, pokiaľ sa ňou jedinec musí každodenne zaoberať, vždy si je 

vedomý negatívnej konotácie života. Avšak, negatívna konotácia života je mŕtvy 

život negatívneho stavu. Jeho prítomnosť, to je jedno kde alebo v akom stave, má 

kontaminujúci účinok na všetko dokonca aj v pozitívnom stave. Koniec koncov, 

dokonca aj v pozitívnom stave sa každý potrebuje zaoberať tou negatívnou ideou, 

mrhajúc vzácnu energiu na jej každodenné odmietanie. S takým mrhaním sa nemôže 

uskutočniť čistota, plnosť a kompletnosť života v pozitívnom stave, kým každý 

nevykoná voľbu natrvalo a naveky odstrániť tú ideu zvolením si pozitívneho stavu v 

čistote jeho obsahu. Preto, pokiaľ existuje negatívny stav, nie je možné aktivovať 

život v jeho čistote a len v jeho pozitívnej konotácii. V tomto ohľade taký život 

nikdy nikto predtým nezažil.“ 

„Ako bolo spomenuté na začiatku tejto kapitoly, plnosť pravého života pozitívneho 

stavu musí byť aktivovaná slobodnou voľbou každého v Stvorení. Avšak, aby bola 

taká voľba učinená uskutočniteľnou a platnou, najprv musia byť prítomné a 

dostupné všetky ostatné voľby a manifestácia ich následkov, výsledkov a dôsledkov. 

Musia sa teda konkrétne a živo znázorniť rôzne spôsoby života a životné štýly, v 

porovnaní s voľbou pravého života v pozitívnom stave.“ 

„V skutočnom význame tejto situácie musí plnej a kompletnej aktivácii pravého 

života pozitívneho stavu do určitej miery predchádzať demonštrovanie výsledkov 

všetkých ostatných volieb okrem pozitívnej.“ 
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„Logika tejto situácie vám jasne hovorí, že pokiaľ existujú iné typy života, plnosť a 

kompletnosť pravého života pozitívneho stavu nie je možná. Chápete, slová ,plnosť 

a kompletnosť‘ znamenajú celkom všetkých a všetko. Táto situácia nedáva priestor 

ničomu inému ani žiadnemu inému spôsobu života. Inak by také slová neboli 

použité.“ 

„Teda, najskôr musí byť zodpovedaná otázka: ,Skutočne nechcete niečo iné alebo 

nejaký iný spôsob života než plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho 

stavu?‘, než sa taký život môže v Stvorení ujať.“  

„Takže, ako odpoviete na tú otázku? Odpoviete tak, že najprv znázorníte všetky 

ostatné spôsoby života, aby ste vedeli, čo si nezvoliť.“ 

„Ako bolo uvedené veľakrát predtým, negatívny stav a všetky jeho životné formy a 

ľudský život na planéte Nula slúžia presne tomuto účelu. V týchto neoceniteľných 

službách je ich pozitívna črta. Pán Ježiš Kristus ich nakoniec odmení za tieto služby 

tým, že ich spasí z ich ,života‘, dávajúc im novú možnosť voľby pre život v 

pozitívnom stave. Je to, ako keby ste povedali: ,Teraz ste naplno zažili všetko vo 

vašom type života. Je čas, aby ste zažili niečo iné. Viete, aké je to byť negatívny. 

Môžete a máte dovolené tiež vedieť, čo to je a aké to je byť pozitívny.‘ Samozrejme, 

keď už negatívna entita dostane možnosť zažiť pravý život pozitívneho stavu, aj v 

jeho terajšej nekompletnej forme a stave, nikdy sa nebude chcieť vrátiť do svojho 

vlastného života v negatívnom stave.“ 

„Takže, úplne prvú definíciu života v pozitívnom stave, založenú na vyššie 

spomenutých textoch v Svätej Biblii, možno formulovať nasledovne:“ 

„Život v pozitívnom stave bude úplne a totálne bez akéhokoľvek 

vplyvu, kontaminácie a ideí negatívneho stavu, v akejkoľvek forme, 

stave, manifestácii a podmienkach, navždy, do večnosti.“ 

„Po prvýkrát od stvorenia Stvorenia bude život zažívaný tak, ako má byť — 

výhradne v jeho pozitívnej konotácii.“ 

„Ako viete, podľa definície život nie je nič iné než pozitívnosť. To, čo zažívate ako 

život na vašej planéte a inde v Zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách, nie je 

v skutočnosti život, ale niečo iné (bolo to opísané v dvanástej kapitole tejto knihy). 

Keď sa už nebude treba zaoberať takýmito ne-životmi, bude nastolený pravý život v 

jeho úplnosti.“ 

„2. Existencia negatívneho stavu v akejkoľvek forme si vyžaduje, aby sa z 

bezpečnostných dôvodov udržiavalo určité dôležité poznanie a činnosť Božskej 

Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista utajené a nedostupné, ako už bolo spomenuté 

predtým.“ 

„Teda, dokonca aj v pozitívnom stave je pri jeho súčasnej forme a obsahu na jeho 

členov uvalená určitá miera obmedzenia, pokiaľ ide o to, nakoľko a do akej miery 

môžu poznať a byť si vedomí určitých dôležitých a rozhodujúcich záležitostí. 

Naproti tomu, ako viete, členovia negatívneho stavu, a najmä ľudia, sú riadení 
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princípom neznalosti a nevedomými procesmi. V ich prípade majú veľmi malé, ak 

vôbec nejaké, pravé poznanie o čomkoľvek. Pokiaľ existuje negatívny stav, táto 

situácia musí trvať, kvôli možnosti spásy všetkých, ktorí sú v ňom uväznení.“ 

„Členovia pozitívneho stavu, súc ovládaní princípom lásky, súcitu a múdrosti, 

ochotne dobrovoľne súhlasili, že budú obmedzení, čo sa týka ich plného poznania a 

chápania mnohých vecí, kvôli tomuto aktu spásy Pánom Ježišom Kristom. Vzdali sa 

tej výsady, vediac, že Pán Ježiš Kristus má veľmi dobré a jasné dôvody, prečo musí 

byť táto situácia utajenia, maskovania a skrytosti dovolená v tomto aj vo všetkých 

predošlých časových cykloch.“ 

„Keď však už negatívny stav nebude, úplne prvou vecou, ktorá bude z bytia a 

existencie natrvalo odstránená, budú tieto ťaživé obmedzenia, neznalosť a 

nevedomé stavy a procesy. Vtedy nebude existovať žiadna potreba žiadnej 

ochrany.“ 

„Plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu sa nemôže prejaviť, kým sú 

potrebné tieto obmedzenia a utajovanie. Chýbanie akéhokoľvek stupňa poznania 

znamená určitý stupeň neznalosti. Slovo ,chýbanie‘ vylučuje možnosť plnosti. Ako 

môžete mať nejaký stav plnosti a kompletnosti, ak vám niečo chýba. Tieto dva stavy 

sa navzájom vylučujú.“ 

„Preto, než sa môže v nasledujúcom časovom cykle udiať niečo iné, musia byť 

najprv odstránené všetky obmedzenia, ohraničenia, utajovanie, skrývanie, 

neznalosť, nevedomosť a čokoľvek, čo máte v tomto ohľade.“ 

„Tento krok je vyjadrený vo vyhlásení, učinenom v Zjavení Ježiša Krista v Svätej 

Biblii, kapitola 21, verš 1:“ 

„ ,A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa 

pominuli. Ani more tam už viac nebolo.‘ “ 

„ ,A videl som nové nebo a novú zem‘ znamená zažitie nejakého iného duchovného 

stavu v Stvorení, ktorý nasleduje po všetkých predošlých. ,Lebo prvé nebo a prvá 

zem sa pominuli‘ znamená, že všetky časové cykly, ktoré tomuto novému stavu 

predchádzali, naplnili svoju užitočnosť a nie sú už viac nutné alebo potrebné.“ 

„ ,Ani more tam už viac nebolo‘ znamená, že nový časový cyklus nepotrebuje byť 

držaný v žiadnom type neznalosti, obmedzení, reštrikcií a nevedomosti ohľadne 

ničoho vôbec. ,More‘ znamená vo všeobecnosti všetko skryté, tajné, nevedomé a 

nedostupné. Keďže tieto termíny sú aplikovateľné v ich úplnosti na negatívny stav, 

,more‘ znamená aj konkrétne negatívny stav.“ 

„Teda, podľa tohto chápania môžete usúdiť, že pravý život pozitívneho stavu bude 

po eliminácii negatívneho stavu životom plného poznania, chápania, otvorenosti a 

dostupnosti všetkého súceho a existujúceho.“ 

„Len za týchto podmienok môže byť pravý život pozitívneho stavu plne aktivovaný 

a prekvitať bez akýchkoľvek obmedzení.“ 
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„Že to bude tak, je potvrdené aj vo verši 25, kapitola 21 Zjavenia Ježiša Krista:“ 

„ ,Jeho brány nebudú cez deň vôbec zatvorené (nebude tam žiadnej 

noci).‘ “ 

„ ,Zatvorené brány‘ znamenajú všemožné reštrikcie a obmedzenia kvôli ochrane 

pozitívneho stavu pred zaplavením silami negatívneho stavu. ,Cez deň‘ znamená 

úplnú otvorenosť, jasnosť a chápanie úplne všetkého bez akejkoľvek nejasnosti.“ 

„ ,Nebude tam žiadnej noci‘ jasne znamená, že budúci časový cyklus Stvorenia 

nebude obsahovať nič negatívneho stavu a z negatívneho stavu, v žiadnej podobe, 

forme alebo tvare. ,Noc‘ je mŕtvy život negatívneho stavu a jeho neznalosť.“ 

„Toto je ešte jasnejšie z obsahu verša 4, kapitoly 21 Zjavenia Ježiša Krista:“ 

„ ,A Boh im zotrie každú slzu z očí; nebude už viac smrti ani smútku, 

ani kriku; a nebude už viac bolesti, lebo predošlé veci sa pominuli!‘ “ 

„Tento verš opisuje hlavné atribúty negatívneho stavu a jeho mŕtveho života. Tu je 

pridaný dôraz na slová ,nebude už viac smrti‘. ,Smrť‘ znamená negatívny stav v 

podobe jeho plnej aktivácie a dominancie. ,Lebo predošlé veci sa pominuli‘ 

znamená elimináciu negatívneho stavu a všetkých ostatných stavov koexistujúcich s 

ním v akejkoľvek forme a modalite.“ 

„Nestačí uviesť negatívny stav do jeho predošlého stavu — dezaktivácie a latencie. 

Aj v tej forme je negatívny stav obrovským bremenom pre pozitívny stav. 

Myšlienka na negatívny stav by ešte stále trápila sentientnú myseľ, nútiac ju 

neustále si voliť odmietnutie tej myšlienky. Robiť to znamená ohraničiť a obmedziť 

prejav a vnímanie pozitívnych životných energií výlučne v prospech pravého života 

pozitívneho stavu.“ 

„Predošlá časť Nového Zjavenia, ktorá predchádzala tejto knihe, budila dojem, že 

jediné, čo možno s negatívnym stavom urobiť, je deaktivovať ho a uviesť do 

latentného stavu. Predpokladalo sa, že v tomto latentnom stave bude musieť 

negatívny stav zostať do večnosti, ako alternatívna voľba k pozitívnemu stavu.“ 

„Keď bola transmitovaná tá časť Nového Zjavenia, proces kríženia a zlučovania 

ľudského fyzického tela-mäsa s celkom Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho nebol 

úplne dokončený.“ 

„A nielen to, ale v tom čase nikto v Stvorení alebo kdekoľvek inde nevedel, že taký 

proces prebiehal od doby zmŕtvychvstania a odchodu Ježiša Krista z planéty Nula. 

Pokiaľ existovala tamtá situácia s telom-mäsom Ježiša Krista, naďalej musel 

pretrvávať dojem, že negatívny stav zostane ako voľba do večnosti, hoci v 

latentnom, skrotenom stave.“ 

„Dôvodom tohto vtedajšieho dojmu bolo to, že v konotácii neustálej separácie 

všetkých Absolútnych Prvkov Najvyššieho od prvkov Zóny Vymiestnenia a 

ľudského života, predstavovaných fyzickým telom-mäsom Ježiša Krista, žiadny iný 
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dojem nemohol existovať. Pokiaľ je niečo separované, má to svoj vlastný nezávislý 

život. V tomto prípade sa negatívny stav javí, akoby mal svoj nezávislý život.“ 

„Koniec koncov, vo Svojej predošlej forme, ako Najvyšší, Pán Ježiš Kristus 

nemohol/a vstúpiť do negatívneho stavu bez jeho úplného zničenia. Z tejto situácie 

pramení zdanie, že negatívny stav má svoj vlastný život.“ 

„Kým existuje toto zdanie alebo ,akoby‘, alebo ,ako keby‘, negatívny stav musí 

trvať ďalej ako nezávislý faktor, aby reprezentoval odlišnú voľbu. Toto vyvoláva v 

negatívnom stave dojem, že bude v nejakej forme alebo stave trvať naveky.“ 

„Avšak, len čo bol stav separácie odstránený a zjednotenie a začlenenie všetkých 

prvkov do Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista dokončené, situácia sa úplne 

zmenila.“ 

„Z tejto novej pozície zjednotenia môže každý učiniť voľbu nemať už viac 

negatívny stav v žiadnej podobe a forme ako alternatívnu voľbu. Takže, kvôli 

zopakovaniu, voľbou je nemať túto konkrétnu voľbu. Namiesto toho je voľbou mať 

len pozitívny stav a jeho život ako jedinú pravú realitu.“ 

„Ale, kvôli spáse každého v negatívnom stave a v ľudskom živote bolo nutné 

podstúpiť proces zlúčenia a skríženia ľudského tela-mäsa Ježiša Krista, z ktorého 

prvky negatívneho stavu, očistené a zbavené ziel a lží, mohli byť začlenené do 

pravého zdroja pravého života.“ 

„Tu je veľké tajomstvo! Zachovanie života všetkých v negatívnom stave si od 

Najvyššieho vyžadovalo, aby začlenil do Seba život negatívneho stavu, po očistení 

ho od celého negatívneho obsahu.“ 

„Pamätajte si, prosím, že život negatívneho stavu v jeho pôvodnej forme bol 

ukradnutý z pravého života pozitívneho stavu, pochádzajúceho v tom čase z 

Najvyššieho. Bol to teda Jeho/Jej život, ktorý bol ukradnutý a zneužitý a zmenený 

na mŕtvy život negatívneho stavu. Koniec koncov, neexistuje žiadny iný zdroj života 

než Pán Ježiš Kristus, ktorý bol v tom čase Najvyšší, Boh.“ 

„Taký život, v akomkoľvek stave, nemôže byť zničený. Namiesto toho je spasený zo 

svojho súčasného položenia a vrátený svojmu pôvodnému, právoplatnému zdroju, 

procesom spasenia, ktorý bol opísaný predtým. Ako vidíte, v skutočnosti žiadny iný 

život neexistoval, neexistuje ani nebude existovať.“ 

„V čase transmisie predošlej časti Nového Zjavenia bolo správne pochopené, že 

život negatívneho stavu nemôže byť zničený. Pretože však nikto nevedel o procese 

začlenenia prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula do Absolútnej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista, mylne sa predpokladalo, že negatívny stav samotný musí trvať 

naveky, hoci v nečinnom, latentnom stave.“ 

„Vtedy nebolo možné rozlíšiť medzi životom negatívneho stavu a samotným 

negatívnym stavom. Život negatívneho stavu je ukradnutý faktor, ktorý treba vrátiť 

jeho pôvodnému zdroju. Negatívny stav samotný je násilne pridaný obsah, ktorý do 

toho života nepatrí, robiac z neho mŕtvy život. Ten život môže byť spasený 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 440 - 

procesom vzkriesenia ho z jeho mŕtveho stavu (Pán Ježiš Kristus umožňuje to 

vzkriesenie faktorom Jeho/Jej vlastného vzkriesenia z mŕtveho života negatívneho 

stavu).“ 

„Samotný negatívny stav však nemôže byť spasený, pretože nemá žiadne základy, 

ktoré môžu byť využité v nejakom pozitívnom zmysle. Dôvodom je jednoducho to, 

že negatívny stav nemá žiadny zmysel. Nič, čo nemá žiadny zmysel, nemôže byť 

spasené.“ 

„Ježiš Kristus urobil počas Svojho Prvého Príchodu to, že vzal život negatívneho 

stavu, no nie samotný negatívny stav, a začlenil ho do zvyšku Svojho Absolútneho 

Života. Pamätajte si, že než to urobil, odstránil najprv negatívny stav z tých prvkov, 

ktoré vzal z negatívneho stavu. Inými slovami, Pán Ježiš Kristus odstránil 

smrteľnosť z tých prvkov a tie vrátil pravému životu.“ 

„Počas Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista sa uskutoční návrat zvyšného 

ukradnutého života jeho pôvodnému zdroju. V tom procese bude negatívny stav od 

toho života úplne oddelený. Len čo bude bez toho života, negatívny stav už 

nebude.“ 

„Zachová sa tu teda život ukradnutý z pozitívneho stavu, pomocou ktorého 

negatívny stav žil a bol nažive, meniac ho na mŕtvy život, a nie negatívny stav. Je tu 

jasný paradox: negatívny stav môže žiť a byť nažive, len ak zmení ukradnutý pravý 

život na mŕtvy život. Stále je to však život, ktorý pôvodne patril pozitívnemu stavu. 

Musí byť vrátený tam, kam patrí, potom, ako prejde procesom vzkriesenia a 

transformácie.“ 

„Pán Ježiš Kristus Svojím príkladom jasne ukázal, že ten život môže byť zachovaný 

a spasený bez akejkoľvek potreby, aby bol k nemu paraziticky prilepený samotný 

negatívny stav.“ 

„Toto zjavenie dáva jasne najavo, že pravý život pozitívneho stavu nepotrebuje 

negatívny stav v žiadnej podobe a forme. Namiesto toho bude môcť začať žiť svoj 

život plne a kompletne len po večnej eliminácii negatívneho stavu.“ 

„Večné zachovanie všetkých zážitkov života v negatívnom stave v Multiverzalite-

Toho-Všetkého neznamená zachovanie samotného negatívneho stavu. Všetko, čo 

bolo v tomto ohľade spoznané a zažité, bude mať vždy hodnotu ako poznanie, no 

nie ako samotný stav. Poznať niečo alebo vedieť o niečom, neznamená byť tým 

niečím. Inými slovami, poznať negatívny stav alebo vedieť o negatívnom stave 

neznamená byť v negatívnom stave. Takže, možno mať poznanie zážitkov bytia a 

existencie negatívneho stavu (pseudo-bytia a pseudo-existencie) bez potreby, aby 

niekedy bol a existoval samotný negatívny stav.“ 

„Preto bude budúci život pozitívneho stavu kompletne a úplne bez prítomnosti 

negatívneho stavu v akejkoľvek podobe, forme alebo manifestácii.“ 

„Kvôli zopakovaniu, plnosť života možno zažiť a môže sa vyvíjať len bez 

prítomnosti negatívneho stavu a ľudského života. Takže, nielenže je možné mať 
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život bez negatívneho stavu alebo ľudského života, ale pravý život je v jeho úplnosti 

v skutočnosti možný len bez nich.“ 

„3. Ako bolo uvedené veľakrát predtým, najdôležitejším rozhodujúcim činiteľom 

akéhokoľvek spôsobu života a jeho štýlu je to, ako ľudia nadväzujú vzťah a 

uctievajú Pána Ježiša Krista. Tak to vždy bolo, je a bude, naveky. Preto je aj kvalita 

nového časového cyklu určená týmto najdôležitejším faktorom.“ 

„Spôsob pomeru k Pánovi Ježišovi Kristovi a uctievania Ho/Jej ľuďmi v plnosti 

pravého života pozitívneho stavu, po eliminácii negatívneho stavu a ľudského 

života, je vyjadrený vo verši 22, kapitoly 21 Zjavenia Ježiša Krista v Svätej Biblii. 

Hovorí:“ 

„ ,Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh Všemohúci a Baránok 

sú jeho chrámom!‘ “ 

„ ,Chrám‘ v konotácii tohto textu znamená akýkoľvek typ vonkajšieho, rituálneho, 

obradného, organizačného a formálneho uctievania, aké vidieť v cirkvách na vašej 

planéte. Znamená to aj všetky ich doktríny a dogmy. Takže, slová ,ale chrám som v 

ňom nevidel‘ znamenajú, že taký spôsob pomeru k Pánovi Ježišovi Kristovi 

a uctievania Ho/Jej nebude mať v novom pravom živote pozitívneho stavu žiadne 

miesto alebo priestor.“ 

„Hlavný problém s týmto typom uctievania a pomeru, aký vidno na vašej planéte, je, 

že počas toho uctievania tam nie je žiadna priama ani nepriama prítomnosť Pána 

Ježiša Krista. Ľudia sa domnievajú, že taká prítomnosť je medzi nimi alebo v nich, 

tvrdiac, že sú inšpirovaní Duchom Svätým Pána alebo Boha, alebo kohokoľvek, 

koho meno používajú.“ 

„Toto je však klamná domnienka. Po dokončení Prvého Príchodu Pána Ježiša Krista 

žiadna takáto prítomnosť neexistuje v ničom, čo je rituálne, obradné, vonkajšie, 

organizačné, inštitucionálne atď. Dnes ľudia uctievajú prázdnu predstavu. Nevidia, 

nepočujú, necítia, nevnímajú a nezisťujú medzi sebou alebo v sebe žiadnu priamu 

prítomnosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Dôvodom je, že ľudia neuctievajú Pravého Pána Ježiša Krista, ale akéhosi 

náhradníka alebo podvodníka, alebo svoju vlastnú predstavu o Bohu alebo Pánovi, 

alebo Ježišovi, alebo Kristovi, alebo Ježišovi Kristovi, alebo komkoľvek, koho 

meno používajú. V skutočnosti uctievajú boha vyfabrikovaného podľa predstavy ich 

vlastného srdca. Samozrejme, taký boh neexistuje. Preto nemôže byť taký Boh v 

nich alebo s nimi prítomný. Jediný, kto je prítomný, sú negatívne entity, ktoré 

preberajú rolu takýchto ,bohov‘, aby držali ľudí v otroctve predstáv ich vlastných 

bláznivých sŕdc. Po úplnej eliminácii negatívneho stavu a ľudského života nebudú 

žiadne takéto uctievania a pomer k Pánovi Ježišovi Kristovi nijako možné, 

uskutočniteľné či žiaduce, nijakým spôsobom či štýlom.“ 

„ ,Lebo Pán Boh Všemohúci a Baránok sú jeho chrámom‘ znamená priamu, 

vnímateľnú, hmatateľnú, konkrétnu, skúsenostnú a bezprostrednú prítomnosť Pána 

Ježiša Krista s každým a v každom. ,Pán Boh Všemohúci‘ tu označuje 
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najvnútornejší stav a najinternejší/najprostrednejší stav Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista. ,Baránok‘ označuje najexternejší stav Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Ľudské 

telo-mäso, ktoré bolo Zbožštené a učinené Božím a ktoré tvorí médium uctievania 

Boha a vzťahu k Bohu. Ale toto spojenie (Baránok a Pán Boh Všemohúci) značí aj 

niečo omnoho dôležitejšie. Pán Ježiš Kristus bude mať vzťah ku všetkým a všetci 

budú mať vzťah k Nemu/Nej úplne novým spôsobom. Toto bude veľmi súkromný, 

osobný a intímny spôsob, odohrávajúci sa súbežne na všetkých úrovniach 

najvnútornejšej Duchovnej Mysle, vnútornej mysle a vonkajšej mysle každého, a 

zároveň ten najverejnejší, najspoločenskejší a najbežnejší spôsob, odohrávajúci sa 

na rôznych spoločenských zhromaždeniach, slávnostiach a stretnutiach za účelom 

zdieľania a vykonávania záležitostí všeobecného záujmu.“ 

„ ,Baránok‘ časť Pána Ježiša Krista (do Neho/Nej včlenené ľudské telo-mäso) 

takýto vzťah a uctievanie umožňuje. Pán Ježiš Kristus osobne odpovie okamžite na 

každú Jemu/Jej adresovanú prosbu, zjaviac sa každému, kto prednesie takú prosbu.“ 

„Takže, uctievanie a pomer k Pánovi Ježišovi Kristovi v novom časovom cykle čisto 

pozitívneho stavu bude definovaný postojom každého k Nemu/Nej súbežne na 

všetkých úrovniach vlastnej mysle, zažívajúc Jeho/Jej prítomnosť všetkými súcimi a 

existujúcimi spôsobmi vnímania a konzultujúc s Ním/Ňou všetky záležitosti svojho 

života. Pri takom konaní bude každý zažívať neustálu, súvislú a priamu prítomnosť 

Pána Ježiša Krista vo všetkých svojich aktivitách a vzťahoch.“ 

„Taká prítomnosť je najdôležitejším znakom pravého života pozitívneho stavu. Dá 

tomu životu úplne inú perspektívu, akú doteraz nikto nezažil. Najželateľnejším 

aspektom toho života je mať priamy a okamžitý prístup k Pánovi Ježišovi Kristovi 

vo všetkých záležitostiach života. Toto je vlastne skutočné uctievanie a vzťah k 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Žiadna iná forma uctievania nebude žiadaná ani 

potrebná.“ 

„Že to bude tak, predpovedal aj prorok Jeremiáš v kapitole 31, verše 33 – 34:“ 

„ ,No toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela: „Po tých 

dňoch,“ hovorí Pán, „Ja vložím Svoj zákon do ich myslí a napíšem im 

ho do sŕdc; a Ja budem ich Bohom a oni budú Mojím ľudom. Už 

nebude každý človek učiť svojho blížneho a každý človek svojho brata 

hovoriac: ,Poznaj Pána!‘, lebo Ma budú poznať všetci, od najmenšieho 

z nich po najväčšieho z nich,“ hovorí Pán. „Lebo odpustím ich 

neprávosť a na ich hriech si viac nespomeniem.“ ‘ “ 

4. Sentientné mysle všetkých ľudí v multivesmíre Stvorenia nebudú už viac 

obsahovať myšlienku práva odmietnuť alebo poprieť pravý duchovný zdroj ich 

životov. Nebude treba vynakladať každodennú snahu na odvrhnutie tej myšlienky.“ 

„Táto situácia oslobodí proces ich myslí od vynakladania značnej časti ich energie 

na vyhýbanie sa nežiaducej duševnej činnosti a od toho, aby boli zamestnaní 

vyhľadávaním spôsobov a foriem najlepších možných ciest, ako zostať bez potreby 

uviesť tú myšlienku do praxe.“ 
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„Takže, po prvýkrát sa budú môcť uskutočniť a realizovať plné potenciály 

sentientnej mysle.“ 

„Dovtedy, pretože sentientná myseľ musela vynakladať toľko úsilia a času na niečo 

iné, nesúvisiace priamo s pravým životom, nemala žiadnu reálnu príležitosť plne a 

kompletne sa realizovať v rámci čistého pozitívneho stavu.“ 

„Preto nie je v súčasnosti, kým je negatívny stav v aktívnej modalite, sentientná 

myseľ členov pozitívneho stavu vo svojom správnom režime fungovania. Zatiaľ ešte 

nikto nikdy nezažil, aké to je mať úplnú možnosť realizácie a využitia schopností 

sentientnej mysle.“ 

„Kvôli tejto situácii a kvôli nutnosti existujúcich obmedzení, utajovania a skrývania 

je nemožné chopiť sa ani manifestovať úplné poznanie všetkých možností 

sentientnej mysle.“ 

„Táto situácia vedie k podivnému stavu značného obmedzenia aj vo svojom 

sebapoznaní. Ak nepoznáte plne všetky možnosti svojej mysle, nemôžete plne 

poznať seba ani svoje vlastné ,ja som‘.“ 

„Pokiaľ existuje negatívny stav v akejkoľvek podobe a forme, táto situácia je 

aplikovateľná multivesmírne. Čím ďalej od pozitívneho stavu, tým menej je také 

poznanie dostupné.“ 

„Keďže napríklad ľudský život bol výsledkom nemožných spojení všemožných 

neduchovných princípov so skreslenými, prekrútenými a sfalšovanými duchovnými 

princípmi, ľudia nemajú žiadne poznanie toho, kto sú a čo je to vlastne ľudský 

život.“ 

„Ale len čo budú tieto obmedzenia a reštrikcie odstránené, rozvinú sa úplné 

možnosti sentientnej mysle a nastolí sa úplné poznanie seba.“ 

„Takže, v pravom živote pozitívneho stavu bude každý vedieť, kto je, aký je účel 

jeho života a ako je štruktúrované jeho ,ja som‘. Poznanie seba je popri poznaní a 

chápaní pravej prirodzenosti Pána Ježiša Krista jedným z najdôležitejších poznaní 

zo všetkých. Je to základňa, na ktorej možno stavať každý zmysluplný vzťah.“ 

„5. Po získaní plného poznania Pravej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a seba 

sa môže medzi všetkými členmi pozitívneho stavu vytvoriť skutočný pozitívny 

vzťah. Toto si vyžaduje, aby bola k dispozícii tretia najdôležitejšia zložka úplného 

poznania.“ 

„Prvou zložkou je správne poznanie a chápanie Pána Ježiša Krista. Druhou zložkou 

je poznanie a chápanie seba, svojho ,ja som‘. Treťou zložkou je poznanie a chápanie 

iných.“ 

„Dovtedy bolo, je a bude poznanie a chápanie iných obmedzené všeobecnými 

obmedzeniami a reštrikciami, ktoré každý zažíval, zažíva a bude zažívať kvôli 

existencii negatívneho stavu. Ak plne nepoznáte a nechápete seba, nemôžete sa 

ukázať iným a iní sa nemôžu ukázať vám v najplnšom možnom rozsahu.“ 
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„Táto situácia uvaľuje určité obmedzenia a neúplnosť na vzťahy, čo existujú v 

súčasnosti medzi všetkými. V tých vzťahoch vždy niečo chýba alebo nie je. Takže, v 

súčasnosti nemôže nikto skutočne zažiť, aké to je mať vzťah s inými na základe 

plného poznania seba a iných. V určitých ohľadoch zostáva každý pre seba i pre 

iných záhadou a iní zostávajú záhadou pre neho. Ako je možné za týchto 

hádankových podmienok formovať nejaký uspokojivý a kompletne zmysluplný 

vzťah s inými?“ 

„Avšak, v pravom živote pozitívneho stavu, ktorý sa začne po tomto časovom cykle, 

budú všetky záhady, tajomstvá, obmedzenia a reštrikcie vo všetkých ohľadoch 

odstránené. Toto po prvýkrát umožní každému zažiť každý vzťah z pozície úplného 

poznania seba a iných. Hĺbku, zmysluplnosť, radostnosť, extázu, inšpiráciu a všetky 

pocity z takých vzťahov nemožno opísať žiadnymi dostupnými slovami. Najprv ich 

treba zažiť, než môžu byť opísané akýmkoľvek spôsobom a štýlom. Pokiaľ existuje 

negatívny stav a ľudský život, týmto spôsobom ich nemožno zažiť.“ 

„6. Jedným z najnezvyčajnejších aspektov pravého života pozitívneho stavu bude 

vtedy fakt, že jeho obsah, štýl a spôsob bude určený vôľou všetkých jeho 

účastníkov. Tento fakt veľmi sťažuje, ak nie znemožňuje, predpovedanie 

špecifických aspektov toho života, pretože každý jeden jedinec sa bude veľmi 

aktívne podieľať na budovaní, vyvíjaní a zakladaní toho života, ako aj na jeho 

patričnom definovaní alebo určovaní jeho povahy.“ 

„Teda, všetci členovia pozitívneho stavu sa budú spolu s Pánom Ježišom Kristom 

zúčastňovať vytvárania tohto úplne nového, veľmi nezvyčajného a veľmi 

pozitívneho života. Každý prispeje svojimi tvorivými schopnosťami k tomuto 

veľkému úsiliu.“ 

„Z tohto dôvodu nový život pozitívneho stavu nie je niečo predurčené a dané raz a 

navždy, bez konzultovania a využívania ideí budúcich účastníkov nového života 

pozitívneho stavu.“ 

„Ako viete, v počiatočnej fáze Stvorenia, keď bolo Stvorenie stvorené po prvýkrát, 

keď bol zavedený čas a priestor, Stvoriteľ stvoril Svoje Stvorenie zo Seba a podľa 

Seba Samého/Samej, bez akejkoľvek cudzej pomoci.“ 

„Avšak, jedným z účelov Stvorenia je tvoriť sentientné entity na tvorivú podobu a 

obraz ich Stvoriteľa, aby mohlo byť ich tvorivé úsilie plne využité pri akýchkoľvek 

následných tvorivých počinoch.“ 

„Teda, Pán Ježiš Kristus, súc Absolútny Stvoriteľ a súc osobne a intímne prítomný 

v každého tvorivom úsilí, vtedy stvorí nový časový cyklus za pomoci všetkých 

sentientných entít a bytostí.“ 

„Nakoľko schopnosti sentientných entít byť tvorivé pochádzajú z Absolútnej 

Tvorivosti ich Tvorcu, On/Ona je jediný Stvoriteľ. Teraz však Tvorca a Stvoriteľ 

vytvára a tvorí nielen podľa Seba a zo Seba Samého/Samej, ale cez všetkých 

ostatných, z nich a s nimi.“ 
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„Koniec koncov, toto je dôvod, prečo ich Stvoriteľ stvoril. Do toho bodu bola, je a 

bude plná účasť všetkých sentientných entít na tomto tvorivom úsilí obmedzená, 

nemajúc všetko zahŕňajúci charakter. Po prvé, všetkým sentientným entitám chýbajú 

úplné informácie a poznanie o mnohých veciach. Také chýbanie obmedzuje a 

uvaľuje reštrikcie na plnú tvorivosť a jej vyjadrenie, vnímanie a zdieľanie.“ 

„Po druhé, v negatívnom stave Pekiel, v celej Zóne Vymiestnenia a na vašej planéte 

máte ohromné množstvo sentientných entít, ktoré nielenže sa vôbec nezúčastňujú 

tohto tvorivého procesu, ale namiesto toho mu odporujú, snažiac sa ho zlikvidovať a 

zničiť. Toto nežiaduce rozdelenie v bytí a existencii — pozitívny verzus negatívny, 

alebo tvorivý verzus ničivý — znemožňuje, aby bolo zavedené do praxe úplné, 

jednotné tvorivé úsilie. Pokiaľ existuje negatívny stav, v akejkoľvek podobe a 

forme, samotné jeho bytie a existencia má všade spomaľovací, brzdiaci účinok na 

proces akéhokoľvek tvorivého úsilia.“ 

„Po prvé, vyžaduje si ohromné množstvo vzácnej energie a úsilia udržiavať 

negatívny stav mimo pozitívneho stavu. Táto vzácna energia nie je k dispozícii pre 

využitie v tvorivom úsilí podľa jej maximálnych možností. Po druhé, je tam ten 

pocit odlúčenosti od miliárd a miliárd sentientných entít, ktoré uviazli v negatívnom 

stave a využívajú svoj život na ničenie života. Výsledkom ich energií je úplná 

neproduktívnosť. Tá energia ale tiež chýba ostatnému Stvoreniu v pozitívnom stave; 

mala byť využitá iným, pozitívnym a skutočne tvorivým spôsobom. Avšak, ako si 

pamätáte, bola ukradnutá z pravého Stvorenia aktivátormi negatívneho stavu.“ 

„Slovo ,ukradnutá‘ znamená, že Stvoreniu bolo vzaté niečo veľmi dôležité a je to 

využívané inde — mimo Stvorenia — na úplne iný, neproduktívny účel. Ale slovo 

,ukradnutá‘ tiež znamená, že všetko, čo bolo ukradnuté, musí byť vrátené na svoje 

právoplatné miesto, aby to bolo využité na svoj pôvodne určený účel.“ 

„Znamená to tiež, že táto situácia — stav ukradnutia — je dočasná. Táto krádež 

znamenala pre Stvorenie ohromnú stratu. Pripravila Stvorenie o niečo, čo mu 

právom patrilo. A nielen to, ale akt krádeže a lúpeže rozdelil bytie a existenciu na tri 

časti — na pravé a skutočné Stvorenie, a na Zónu Vymiestnenia a na ľudský život 

na planéte Nula, ktoré sú mimo Stvorenia.“ 

„Pokiaľ existuje tento stav, pokiaľ Stvoreniu chýba dôležitá integrálna súčasť a je 

využívaná v rozpore s tvorivou snahou Stvorenia, nikto v pravom živote pozitívneho 

stavu nemôže byť plne tvorivý, produktívny, konštruktívny a patrične prospešný.“ 

„Pokiaľ zo Stvorenia chýba podstatné množstvo sentientných entít, nemôže sa plne 

uskutočniť a realizovať žiadne správne zjednotenie, jednota a harmónia tvorivého 

úsilia všetkých.“ 

„Jedným z mnohých dôvodov, prečo Pán Ježiš Kristus získal Novú Prirodzenosť a 

Formu, bolo zjednotiť Jeho/Jej Stvorenie tak, ako to malo byť. Separácia a 

rozdelenie boli tolerované kvôli poučeniu a vykonaniu patričných a správnych 

volieb, zvoliac si pravý a úplný život pozitívneho stavu. Pán Ježiš Kristus 

potreboval vstúpiť do negatívneho stavu, aby tam vytvoril priaznivé podmienky pre 
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vrátenie ukradnutého ,majetku‘ jeho oprávnenému majiteľovi — pozitívnemu stavu. 

Teda, vstúpil tam za účelom konečnej eliminácie tohto netolerovateľného rozdelenia 

v bytí a existencii.“ 

„Keď už bude toto rozštiepenie a rozdelenie odstránené a ukradnutý ,majetok‘ 

vrátený tam, kam patrí, vtedy a len vtedy sa bude môcť začať budovanie pravého a 

úplného života pozitívneho stavu, za kompletnej a úplnej účasti a vkladu všetkých 

sentientných entít, všade. Pokiaľ z tohto procesu chýba čo i len jeden jedinec, 

nemožno dosiahnuť plnosť tvorivého úsilia. Vyžaduje si to teda plnú účasť 

všetkých, bez akejkoľvek výnimky alebo vylúčenia niekoho. Len vtedy môže byť 

tvorivé úsilie úplné.“ 

„Po eliminácii negatívneho stavu vo všetkých jeho podobách a formách, po 

ukončení Posledného Súdu tohto časového cyklu (,Je dokonané!‘ — Zjavenie 21:6) 

bude zahájené obdobie konzultácií a rozvoja budovateľských plánov so všetkými. 

Všetci členovia Stvorenia, do úplne posledného jedinca, budú požiadaní, aby 

predložili svoje vlastné predstavy, ako by mal byť budovaný pravý život pozitívneho 

stavu a akým spôsobom by sa mal vyvíjať. Všetky predložené predstavy využije Pán 

Ježiš Kristus spolu so Svojimi vlastnými Absolútnymi Predstavami pri budovaní a 

zriaďovaní takého života.“ 

„Z týchto faktov jasne vidíte, prečo nie je možné presne predvídať, aký to bude 

život. Jediné, čo možno predvídať so stopercentnou istotou, je, že to bude 

najpozitívnejší, najtvorivejší, najšťastnejší, najradostnejší, najplodnejší, najužitoč-

nejší a najmierumilovnejší život. A že to bude život bez negatívneho stavu. Ale 

špecifické, nekonečné typy a manifestácie toho života budú závisieť od všetkých 

vkladov a predstáv, prichádzajúcich od každej jednej súcej a existujúcej sentientnej 

entity. Pán Ježiš Kristus bude osobne, súkromne a intímne inšpirovať a vzbudzovať 

plné jedinečné potenciálne možnosti každého jedinca v Stvorení, aby prispieval 

takýmto vzrušujúcim spôsobom za týmto najdôležitejším účelom.“ 

„7. Úplné, jednotné tvorivé úsilie každého jedinca Stvorenia určí kvalitu sexuálnych 

vzťahov, ktoré budú vtedy existovať v Stvorení.“ 

„Ako si pamätáte z vyššie uvedených bodov, plné vyjadrenie a vnímanie seba je 

obmedzené reštrikciami nanútenými existenciou negatívneho stavu. Teda, úplná 

výmena a zdieľanie seba prostredníctvom pohlavného styku nie je celkom možná. 

Koniec koncov, ak neviete plne a kompletne, kto ste a aká je vaša prirodzenosť, v 

procese tej výmeny je určitý stupeň tejto nevedomosti prenesený na vášho 

sexuálneho partnera. Stav tejto nevedomosti, bez ohľadu na to, aký je veľký či malý, 

znemožňuje zažiť úplnú výmenu jedného ,ja som‘ s druhým ,ja som‘. A nielen to, 

ale, čo je najdôležitejšie, taký pohlavný styk produkuje zrod ideí, ktoré v sebe nesú 

obsiahnutý stupeň nevedomosti o niečom.“ 

„Máte tu teda neustále rodenie sa ľudí, ktorí sa rodia s určitým stupňom neúplného 

poznania o mnohých veciach.“ 
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„Toto je obmedzujúca situácia pre každý proces života, ale najmä pre prejav a 

vnímanie tvorivého procesu.“ 

„Opäť, táto situácia je tolerovaná kvôli spoznaniu a zažitiu toho, aké to je, nemať 

úplné poznanie a plnú skúsenosť niečoho, niekoho a seba samého. Úplné docenenie 

plného poznania a skúsenosti je možné len vďaka zažitiu stavu bez plnosti takej 

skúsenosti a poznania. Okrem toho, každému to poskytuje jasnú voľbu nikdy si 

nezvoliť žiadny taký život, ktorý by spôsobil taký obmedzujúci a reštriktívny stav.“ 

„No len čo bude toto ohraničenie a obmedzenie odstránené, každý bude mať prístup 

k získaniu plného poznania a zažitia seba, iných, svojho Stvoriteľa a všetkého 

ostatného.“ 

„Tento nový zážitok určí spôsob a výsledok sexuálnych vzťahov. Po prvé, na nikoho 

sexuálny život nebudú uvaľované žiadnym spôsobom a štýlom žiadne reštrikcie 

alebo obmedzenia. Koniec koncov, akékoľvek obmedzenia a reštrikcie sú limitujúce 

a obmedzujúce. Toto by nebol život v pozitívnom stave. V pozitívnom stave sú 

tolerované len kvôli bytiu a existencii negatívneho stavu. Preto, keď už bude 

negatívny stav eliminovaný, budú eliminované aj všetky jeho reštrikcie a 

obmedzenia. Pozitívny stav nebude už žiadnym spôsobom alebo štýlom brzdený 

negatívnym stavom.“ 

„Po druhé, a hlavne, výsledkom akéhokoľvek neohraničeného a neobmedzeného 

pohlavného styku, styku, ktorému nebude chýbať žiadne poznanie Pána Ježiša 

Krista, iných a seba samého, bude po prvýkrát zrod ideí plného poznania a plnej 

skúsenosti.“ 

„To bude viesť k vytvoreniu úplne novej, zatiaľ neznámej a nedostupnej sentientnej 

rasy, ktorá ďaleko prekoná všetko súce a existujúce doteraz. Použijúc váš výraz, 

budú to supermuži a superženy najnezvyčajnejšej inteligencie, krásy, tvorivosti, 

lásky, múdrosti a poznania, ktorí/ktoré sa nebudú dať porovnať s ničím doterajším v 

Stvorení.“ 

„Generácia týchto nových ľudí bude generáciou, ktorá bude v skutočnosti schopná 

založiť pod záštitou, riadením, predsedaním a vedením Pána Ježiša Krista nový 

život pozitívneho stavu. Nech je teraz dané na vedomie, že celé Stvorenie dychtivo 

čaká na príchod týchto ľudí. Budú najbližšie k obrazu a podobe Pána Ježiša Krista, 

bližšie než ktokoľvek bol, je a bude dovtedy. Dajú príklad všetkým ostatným, aký 

byť a kým byť.“ 

„V tomto vyhlásení tkvie tajomstvo! Ako viete, dovtedy každý nadviaže veľmi 

osobný, súkromný a intímny vzťah s Pánom Ježišom Kristom — ženy s Jeho 

maskulinitou a muži s Jej feminitou. Počas pohlavného styku, z pozície úplného 

poznania Pána Ježiša Krista, seba a svojho sexuálneho partnera, sa dotyčný stretne s 

novým sexuálnym zážitkom. Tohto procesu sa bude zúčastňovať Sám/Sama Pán 

Ježiš Kristus, vyvolajúc v sexuálnych partneroch neobyčajný, neopísateľne slastný 

orgazmus, počas ktorého Pán Ježiš Kristus vštepí určitý prvok do ideí, ktoré sa 

zrodia z takého pohlavného styku.“ 
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„Tie idey, zrodené takým nezvyčajným spôsobom (nezvyčajným z hľadiska 

súčasnosti, ale normálnym a bežným z hľadiska onej budúcnosti), budú následne 

nadelené životom, pochádzajúcim priamo z Absolútneho Najvnútornejšieho Pána 

Ježiša Krista. Kvôli tomuto neobyčajnému usporiadaniu sa budú rodiť nadľudia, 

spôsobom stručne opísaným vyššie.“ 

„Opäť, zjavuje sa tu veľké a nové tajomstvo! Nie mnohí ľudia, ktorí budú čítať tieto 

slová, budú schopní prijať toto nové tajomstvo! Bude im pripadať ako rúhanie! To 

tajomstvo tkvie v tom fakte, že Pán Ježiš Kristus bude sexuálne zapojený do procesu 

pohlavného styku každých dvoch sexuálnych partnerov. Nerozumným a 

obmedzeným ľuďom to pripadá ako porušenie súkromia a ako zvrátený spôsob 

pohlavného styku!“ 

„Ale opäť, nech je teraz dané na vedomie, že k plnému zažitiu pravého pozitívneho 

pohlavného styku, so všetkými jeho pozitívnymi výsledkami, nemôže dôjsť len 

medzi dvoma — mužským a ženským partnerom — bez plnej účasti tretieho, 

najdôležitejšieho sexuálneho partnera — Pána Ježiša Krista. Pamätajte si, prosím, 

že Pán Ježiš Kristus obsahuje Absolútnu Sexualitu. Preto je len logické 

predpokladať, že skutočné, pravé a ozajstné zažitie sexuality, v jej najplnšom a 

najkompletnejšom prejave a pociťovaní, so všetkými jej najnádhernejšími 

blaženosťami, je možné len vtedy, ak je Pán Ježiš Kristus aktívnym účastníkom 

tohto aktu.“ 

„Čo myslíte, prečo je pohlavný styk dvoch ľudí bez tejto najdôležitejšej duchovnej 

zložky taký nenaplňujúci, obmedzujúci a krátkotrvajúci? Alebo prečo je sexualita 

ľudí taká nenormálna, neprirodzená, zvrátená, nechutná a ovládaná pocitmi viny? 

Pretože nedovoľuje zúčastniť sa ich aktu najdôležitejšiemu, tretiemu sexuálnemu 

partnerovi — Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho/Jej feminínnym duchovným 

princípom pre muža a maskulínnym pre ženu. Bez Neho/Nej mu chýba akákoľvek 

duchovnosť. Duchovnosť každej situácie je tvorená prítomnosťou a účasťou Pána 

Ježiša Krista ako zdroja každej duchovnosti, a v tomto prípade sexuality.“ 

„Ak odstránite zdroj skutočného pociťovania života z akejkoľvek z jeho modalít, v 

tomto prípade zo sexuality, skončíte presne pri takom type zážitku, aký tak živo 

demonštruje ľudský život a jeho zvrátená a neprirodzená sexualita.“ 

„Majte na pamäti, prosím, že v tomto ohľade každý typ ľudskej sexuality, vrátane 

toho, ktorý je podľa ľudských meradiel považovaný za normálny a zdravý, je 

nenormálny, zvrátený a neprirodzený.“ 

„Z hľadiska pravého života pozitívneho stavu a všetkých duchovných princípov na 

ľudskej sexualite nie je absolútne nič normálne a prirodzené. Potom ale nie je nič 

normálne a prirodzené na žiadnych aspektoch ľudského života. O čo skôr by to 

platilo o niečom, čo je integrálne zakorenené v samotnom živote — o sexualite!“ 

„Našťastie, vtedy už žiadny špecifický ľudský život a jeho typ sexuality nebudú 

existovať. Každý bude zažívať sexualitu v jej pravej duchovnej, duševnej a fyzickej 

esencii a substancii v trojici jej spojenia — mužský jedinec, ženský jedinec a Pán 
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Ježiš Kristus. Každý sexuálny akt tohto spojenia bude zažívaný spôsobom 

nekonečne sa líšiacim od akýchkoľvek predošlých aktov.“ 

„Každý pár, v spojení s Pánom Ježišom Kristom, bude mať svoj vlastný jedinečný 

sexuálny zážitok, neopakovateľný žiadnym iným párom v ich spojení s Pánom 

Ježišom Kristom. V tomto ohľade nebudú existovať žiadne dva podobné alebo 

rovnaké typy zážitkov. Bude tam vždy niečo nové a vzrušujúco iné. Tento nový a 

vzrušujúci rozdiel bude stálym zdrojom ich tvorivého úsilia a jeho večnej 

realizácie.“ 

„Ako vidíte, nepotrebujete negatívny stav a ľudský život, aby ste boli večne činní, 

tvoriví a šťastní. Presný opak je pravdou: Existencia negatívneho stavu a ľudského 

života všetkým znemožňuje plne zažiť skutočné šťastie, tvorivosť a správny typ 

činnosti.“ 

„8. Vyššie opísané záležitosti novej sexuality sú spojené aj so záležitosťou 

manželstiev, ktoré sú pre ľudí také dôležité. Ako viete, ľudský život sa točí okolo 

manželského života a rodinného života ako najžiaducejšieho a najposvätnejšieho 

záväzku.“ 

„Avšak, ľudské manželstvo je tak nenormálny, neprirodzený, reštriktívny a 

obmedzujúci fenomén, ako celý ľudský život. V skutočnosti je úplne špecifický len 

pre ľudský život. Nikde v Stvorení, dokonca ani v súčasnosti, také vzťahy skutočne 

neexistujú.“ 

„Ľudské manželstvá možno charakterizovať ako stav poroby, otroctva, závislosti, 

výlučnosti, majetníctva a uzavretej, sebeckej a egoistickej slučky, ktorá nemá v 

pozitívnom stave žiadnu realitu. Podľa faktu tejto definície sú ľudské manželstvá 

negatívneho pôvodu.“ 

„Pre kohokoľvek v pozitívnom stave je nemysliteľné, aby obmedzil trávenie svojho 

celého života, na večnosť, vo výlučnom vzťahu s jednou jedinou osobou, bez 

akejkoľvek možnosti stýkať sa s niekým iným. Jednoduchá logika chorobnosti 

takého vzťahu pramení z faktu, že ani jeden jedinec či entita nie sú absolútni. Všetci 

ste relatívni k Absolútnemu Stavu. Relatívnosť vášho stavu určuje povahu vašich 

vzťahov.“ 

„Ak nadväzujete vzťah z pozície vašej relativity (a toto je jediná pozícia, ktorú máte 

k dispozícii) s osobou, ktorá je tiež relatívna, váš vzťah nemôže byť iný než 

relatívny. Nemôže mať absolútne trvanie. Aby taký vzťah trval na neurčito, musí 

byť obohacovaný mnohými ďalšími podobnými vzťahmi. Tieto ďalšie vzťahy 

umožňujú naplniť potreby mať trvalý vzťah s jednou inou osobou, poskytovaním 

celého radu zážitkov odlišných jedinečných vzťahov.“ 

„Aj keď je váš vzťah s nejakou osobou opačného pohlavia, zvlášť počas pohlavného 

styku, vždy jedinečný a odlišný, je obmedzený na jednu jedinečnú skúsenosť s tou 

istou osobou. Toto je obmedzujúce a neproduktívne. A čo iné jedinečné skúsenosti, 

s inými jedinečnými osobami opačného pohlavia?“ 
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„Absolútny, sústavný, trvalý a nevyčerpateľný vzťah môže byť nadviazaný len 

medzi dvoma rovnako Absolútnymi Bytosťami. Ale dve také bytosti neexistujú. 

Jediný Pán Ježiš Kristus je Absolútny. Čo myslíte, prečo stvoril nekonečný počet 

sentientných entít?“ 

„Medziiným ich stvoril/a preto, aby kompenzoval/a chýbanie inej absolútnej bytosti. 

Pri celkovom, súhrnnom súčte všetkých súcich a existujúcich sentientných entít je 

možnosť mať nevyčerpateľnú škálu zážitkov, čo sa blíži vzťahu jedného 

Absolútneho Stavu s druhým Absolútnym Stavom. Teda, ľudský typ manželstva v 

určitom zmysle znamená stratu skutočného zažitia akéhokoľvek vzťahu dokonca aj 

medzi tým manželským párom, pretože z toho vzťahu vylučujú najdôležitejšiu 

požiadavku pre jeho trvalý stav — Absolútny Stav — prejavujúci sa v nekonečnom 

rade relatívnych stavov iných sentientných entít. V skutočnosti jediný trvalý, 

nevyčerpateľný a stály vzťah, ktorý sa nikdy nevyčerpá, môže byť nadviazaný od 

relatívneho stavu k Absolútnemu Stavu.“ 

„Takže, len vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi a s Pánom Ježišom Kristom, ktorý 

je Sám/Sama Osebe a Sám/Sama od Seba Absolútny Stav, možno získať večnú 

stálosť. Pán Ježiš Kristus môže zo Svojho Absolútneho Stavu zabezpečiť 

nevyčerpateľný zdroj pre udržiavanie takého vzťahu. Robí to troma spôsobmi: Prvý 

je cez už spomenutú osobnú, súkromnú a intímnu priamu komunikáciu medzi 

Ním/Ňou a vami individuálne. Druhý je Jeho/Jej účasťou počas vášho pohlavného 

styku s vaším partnerom opačného pohlavia. A tretí spôsob je poskytnutie vám takej 

škály sexuálnych a iných zážitkov, aká je len možná, počas ktorých je Pán Ježiš 

Kristus prítomný a zúčastňuje sa ich jedinečným spôsobom, iným než pri 

akýchkoľvek iných zážitkoch. Vcelku a v súhrne takých neustálych a nekonečných 

radov zážitkov budete môcť zažiť najtesnejšiu možnú blízkosť vzťahu medzi jednou 

Absolútnou Entitou a druhou Absolútnou Entitou bez porušenia Jedinosti 

Absolútneho Stavu.“ 

„Len ľudia na vašej planéte chcú byť vďaka nimi prijatým manželským pravidlám z 

takýchto vzťahov vylúčení. Ako si pamätáte, jedným z mnohých dôvodov, prečo si 

ľudia tak ľahko volia cestu do Pekla, je to, že odmietajú prijať tento koncept 

sexuality a manželského života. Faktor posvätnosti a svätosti manželstva je u ľudí 

tak veľký, že ich nič nedokáže presvedčiť, že opak je pravdou — že ľudský 

manželský život bol vyfabrikovaný v Peklách za účelom zvečňovať negatívny stav 

na neurčito.“ 

„Žiaľ, ľudia veria, že ich manželstvá sú uznané Bohom. Koniec koncov, toto učí 

cirkev a toto čítajú v doslovnom význame Svätej Biblie. Samozrejme, za 

existujúcich podmienok na planéte Nula a v ľudskom živote nie sú možné, ba ani 

odporúčané, žiadne iné sexuálne alebo manželské vzťahy, pretože ľudia nie sú 

vybavení ani duchovne, ani duševne, ani fyzicky, ani sexuálne na to, aby mali také 

zážitky. Ak by boli, neboli by ľuďmi.“ 

„Koniec koncov, ľudia boli vyfabrikovaní za účelom názorne ukázať sexualitu, 

manželské vzťahy, ako aj mnohé iné veci, ktoré nie sú možné, mysliteľné, normálne, 
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prirodzené a majú veľmi málo, ak vôbec niečo, spoločné s praxou a zážitkami 

pravého pozitívneho stavu.“ 

„Pretože ste v ľudskom živote, musíte niesť váš kríž bytia ľuďmi a prijať fakt, že 

kým ste v ľudskom živote, ste limitovaní a obmedzení len na ľudský skúsenostný 

spôsob života vo všetkých jeho oblastiach a manifestáciách. Nič iné vám nebude k 

dispozícii, kým neopustíte vaše telo a planétu Nula,.“ 

„Za existencie negatívneho stavu a ľudského života existujú určité limity a 

obmedzenia v tomto ohľade dokonca aj v pozitívnom stave. Toto je dôvod, prečo 

nebol život pozitívneho stavu ešte plne aktivovaný. V novom živote pozitívneho 

stavu nebudú už také obmedzenia a limity tolerovateľné alebo udržateľné. Nebude 

teda existovať žiadny ľudský typ vzťahov alebo manželstiev.“ 

„Namiesto formálnych manželstiev budú mať formu špecifických spojení a zväzkov, 

vhodných pre každého jedinečné potreby. Tieto zväzky a spojenia budú postavené 

na báze úplnej slobody a nezávislosti, bez akejkoľvek väzby, majetníctva, 

požiadaviek alebo výlučnosti. Vzájomné zdieľanie sa a zdieľanie sa so všetkými 

ostatnými bude mať neobmedzený rozsah. Toto je úplne nutnou podmienkou pre 

účely plného uskutočnenia, realizácie a manifestácie všetkých tvorivých snáh 

každého.“ 

„Ak ste obmedzení na akýkoľvek vzťah a akýmkoľvek vzťahom, s výnimkou 

Absolútneho Vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, plnosť vnímania a prejavenia sa 

vašich tvorivých snáh bude tiež obmedzená. Čoskoro vyčerpáte a stratíte akúkoľvek 

motiváciu pokračovať vo vašom tvorivom úsilí. Majúc len obmedzenú spätnú väzbu, 

v tomto prípade len od jednej alebo dvoch osôb, prestanete reagovať na ten istý typ 

motivačného zdroja, ktorý prestane byť motivujúci. Skončiť v takomto stave 

znamená skončiť smrťou. Toto je možné len v negatívnom stave.“ 

„Je ťažké opísať, aké zväzky a spojenia budú vytvárané v novom živote pozitívneho 

stavu, pretože budú určované všetkými členmi Stvorenia, pri poradách s Pánom 

Ježišom Kristom. Vtedy bude jasné, aké budú. Môžete si však byť istí v jednej veci: 

do žiadneho aspektu nového života sa už nikdy nedostanú žiadne reštrikcie, 

obmedzenia alebo akékoľvek podobné negatívne veci. Kvôli zopakovaniu, nový 

život bude postavený na základe slobody, nezávislosti, lásky, múdrosti, stáleho 

pokroku, zmeny a vzájomného prospechu, spoločného dobra, tvorivosti a 

neobmedzeného zdieľania. Koniec koncov, Pán Ježiš Kristus dáva život presne na 

tento vznešený účel.“ 

„9. Neobmedzené možnosti jedinečných prejavení sa a vnemov každého budú 

určovať užitočnosť jeho/jej úsilia pri vykonávaní typu práce, zamestnania a 

profesie, do ktorých sa bude chcieť zapojiť. Užitočnosť jedincovho života je určená 

jeho príspevkami jeho jedinečnosti ako jedinca a jeho jedinečnými talentami, darmi 

a schopnosťami.“ 

„Nemajúc už žiadne obmedzenia, ohraničenia a neznalosť akéhokoľvek typu, 

vtedajší ľudia budú schopní aktualizovať, realizovať a prejavovať všetky svoje dary, 
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schopnosti a talenty tým najproduktívnejším, najkonštruktívnejším a najtvorivejším 

spôsobom.“ 

„Princípom, na ktorom bude stavaná každá prospešná činnosť, bude kvalita 

oceňovania a potrieb. Každý jedinec je jedinečný a iný. Každý má jedinečné a iné 

dary, talenty a schopnosti. Sú prejavmi Absolútneho Stavu Pána Ježiša Krista, ktorý 

týmito darmi, talentami a schopnosťami obdaril každého jedinca. Urobil to kvôli 

veľmi špecifickému účelu — aby boli zdieľané s ostatnými a prispievali k blahu 

všetkých ostatných.“ 

„Nakoľko každý jedinec je pre každého takým nesmiernym prínosom a naplnením 

jeho/jej potrieb zdieľania, nech sú tie dary, talenty a schopnosti akékoľvek, každý je 

rovnako potrebný a rovnako oceňovaný. Do nového života pozitívneho stavu sa teda 

nikdy nedostane žiadny komplex nadradenosti alebo menejcennosti, aký zažívajú 

ľudia a všetky ostatné tvory negatívneho stavu.“ 

„Zároveň, keďže žiadni dvaja jedinci nie sú rovnakí, v tom živote nedôjde nikdy k 

žiadnej duplicite žiadnych aktivít. Duplicita je mrhaním vzácnych energií a 

tvorivých snáh. Pán Ježiš Kristus nikdy netvorí dva alebo niekoľko darov, talentov a 

schopností, ktoré sa pri ich činnosti navzájom duplikujú. Len v negatívnom stave a 

v ľudskom živote reštrikcií a obmedzení sú možné také neproduktívne duplikácie.“ 

„Je len logické predpokladať, že ak ste akýmkoľvek spôsobom alebo štýlom 

obmedzení a limitovaní, čoskoro vám dôjdu nové nápady, a potom skončíte 

opakovaním sa. Toto je typický životný štýl negatívneho stavu. Tam a na vašej 

planéte sa všetko koldokola opakuje. Pozrite sa na splašky, odpad, smeti a brak, čo 

produkuje ľudský život! Na zaobchádzanie s tým odpadom treba postaviť celý 

komplex zariadení.“ 

„Vlastne, ľudský život sa odvíja okolo toaliet, výkalov, moču a likvidácie smetí a 

odpadkov. To vám veľmi jasne hovorí, že negatívny stav nie je vo všeobecnosti 

schopný produkovať nič než splašky, odpad, smeti, brak a hlušinu. Toto sú ,radosti‘ 

negatívneho stavu, ktorými je neustále napájaný ľudský život. Súčasná situácia 

členov pozitívneho stavu je kvôli slobode voľby taká, že dokonca aj oni sa musia 

neustále čistiť a zbavovať ideí, ktoré ich nabádajú, aby odmietli a popreli Pána 

Ježiša Krista a život pozitívneho stavu. Také idey možno považovať za ich odpad, 

ktorý treba vypudiť.“ 

„Ako viete, tento vypudený odpad vypadáva do Zóny Vymiestnenia, tam je 

zachytený a využitý ako zdroj odpadkového života jeho členov. Následne je 

mnohonásobne duplikovaný a prenesený do ľudského života na vašu planétu. 

Ľudský život je v tomto ohľade napájaný odpadom, vydáveným negatívnym stavom, 

vypudeným z pozitívneho stavu a využitým na mŕtvy život negatívneho stavu.“ 

„Zdá sa, že ľudský život je v skutočnosti odpad odpadu z odpadu. Toto je proces 

dvojitého, trojitého a mnohonásobného opakovania sa negatívneho stavu.“ 

„Taký stav, samozrejme, nebude už v novom živote pozitívneho stavu tolerovaný. 

Len čo budú členovia pozitívneho stavu oslobodení od potreby vypudzovať vyššie 
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zmienené idey, konečne budú mať príležitosť robiť, na čo boli stvorení — nehatené, 

neobmedzené, nepotláčané a nerušené aktualizovanie, realizovanie a manifestovanie 

všetkých svojich možností, darov, talentov a schopností v prospech a na zdieľanie sa 

so všetkými.“ 

„10. V novom živote pozitívneho stavu bude mať pojem život voľného času a 

zábavy úplne iný význam. Ako ste si všimli, nebol tu spomenutý život v spánku. 

Toto nie je náhoda. Potreba spánku pramení z potreby držať určité poznanie a 

informácie v tajnosti a skrytosti. Okrem toho, pramení z existencie neznalosti a 

nevedomých procesov. Toto zas poukazuje na to, že život v spánku vznikol v 

negatívnom stave. To kvôli negatívnemu stavu treba určité poznanie a informácie 

skryť dokonca aj pred členmi pozitívneho stavu.“ 

„To kvôli negatívnemu stavu existuje neznalosť a nevedomé procesy. Čím viac 

poznania a informácií treba pred nejakou sentientnou entitou zadržiavať a čím viac 

neznalosti a nevedomých procesov je v účinnosti, tým dlhšie periódy spánku sú 

potrebné.“ 

„Takže, dokonca aj členovia pozitívneho stavu potrebujú v súčasnosti pravidelný 

spánok. Na druhej strane, ľudia, súc stelesnením ignorancie a nevedomosti, 

potrebujú spať najdlhší čas. Takmer polovicu svojho ľudského života trávia 

spánkom alebo nejakou formou odpočinku.“ 

„Situácia neznalosti a zamlčovania určuje aj dĺžku každej fázy života. Čím viac 

neznalosti a zamlčovania, tým kratšia je tá fáza alebo dĺžka života. Takže, opäť, fáza 

ľudského života je tým, súc v stave najväčšej neznalosti a zamlčovania pravých 

duchovných a iných faktov, čo trvá najkratší čas. Žiadna iná fáza života nemá nikde 

a nikdy také krátke trvanie.“ 

„Preto len čo bude odstránená potreba zamlčovať a zatajovať, len čo nebude viac 

existovať ľudský život ignorancie a nevedomých procesov, keď už viac nebude 

negatívny stav, nebude existovať žiadna potreba spánku.“ 

„Takže, v novom živote pozitívneho stavu nebude mať spánok žiadne miesto. Bude 

nahradený dlhšími fázami práce, učenia sa, veselia, zábavy, sviatkov a rôznych 

iných aktivít chvíľ voľna.“ 

„Obsah a kvalita aktivít voľného času a zábavy budú určené vtedy, kedy sa bude 

budovať a zriaďovať nový život pozitívneho stavu. Môžete si byť istí, že to bude 

niečo, čo nikto, nikdy, nikde predtým nezažil v žiadnom živote.“ 

„Jednou z obľúbených činností venovaných času, ktorý je teraz trávený 

nevyhnutným spánkom, bude učenie sa nových spôsobov vnímania, prejavovania sa 

a vzťahov. Ľudia budú veľa cestovať po celom multivesmíre Stvorenia, aby sa 

dozvedeli o iných sentientných životných formách a ich životných štýloch a 

tvorivých snahách a aká je kvalita ich vzťahov s Pánom Ježišom Kristom. Účelom 

takého poznávania bude stále, večné zlepšovanie sa a obohacovanie každého. Keďže 

sa budú vždy rodiť a vznikať nové sentientné životné formy, vždy bude niečo nové a 

vzrušujúce na ponaučenie.“ 
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„11. Ako viete, multivesmír Stvorenia je usporiadaný a zákonný jav, riadený 

určitými duchovnými princípmi Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista. Toto si 

vyžaduje, aby existoval určitý typ duchovnej organizácie, aby realizoval tieto 

multiverzálne zákony.“ 

„Jedným zo základných rozdielov nového života pozitívneho stavu bude to, že 

každý jedinec v Stvorení, bez výnimky alebo vylúčenia niekoho, bude mať tieto 

zákony vštepené vo svojom srdci, na základe svojej slobodnej vôle a voľby. Teda, 

každý bude riadený týmito zákonmi z vnútra, a nie z vonkajška.“ 

„Preto v tej dobe nebude existovať žiadny vonkajší typ vlády politického alebo 

akéhokoľvek iného charakteru. Pamätajte si, Pán Ježiš Kristus bude mať so 

všetkými intímne, súkromné a osobné vzťahy.“ 

„Takže, Pán Ježiš Kristus je Ten/Tá, kto môže byť jediným vládcom akéhokoľvek 

riadiaceho orgánu alebo individuálneho života. Ak sa zhovárate a máte vzťah 

s Pánom Ježišom Kristom na každodennej báze, akú inú autoritu potrebujete? Pán 

Ježiš Kristus a vaše ,ja som‘, ktoré obsahuje všetky riadiace zákony multivesmíru, 

sú vaši absolútni vládcovia. A pretože zákony v ,ja som‘ sú od Pána Ježiša Krista vo 

vás, v konečnom zmysle len osobitne Pán Ježiš Kristus je váš Absolútny Vládca. 

Mať Ho/Ju za pravého Absolútneho Vládcu a Autoritu znamená byť úplne 

oslobodený a nezávislý od akýchkoľvek vonkajších autorít a ich vnucovaní.“  

„Vtedy bude existovať len neoficiálny typ vlády, obmedzený na veci koordinácie 

činností a udržiavanie diplomatických vzťahov s inými sentientnými životnými 

formami po celom multivesmíre. Každá jedna sentientná životná forma sa zvyčajne 

bude zoskupovať okolo jedného stavu alebo oblasti v čase a priestore. Tieto 

zoskupenia budú vyvolávať zdanie existencie krajín, ktoré obsahujú rovnaké 

sentientné životné formy. Nebudú však mať žiadnu politickú ani inú moc nad 

nikým, až na koordináciu činností. Ako viete, všetka moc bude patriť Pánovi 

Ježišovi Kristovi.“ 

„Rozsah, obsah, kvalita a forma každej takej vlády bude vtedy určená špecifickou 

voľbou manifestovať nový život pozitívneho stavu tým, či oným spôsobom. Preto 

nemožno zjaviť o tejto záležitosti nič viac.“ 

„Ak niekto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DEVÄTNÁSTA KAPITOLA 
 

Život po ľudskom živote 
 

 

9. apríla 1988 o 6:00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Vzhľadom na zjavené fakty o ľudskom živote je zrejmé, že — kvôli zopakovaniu 

— ľudský život nie je to, čo si o ňom ľudia myslia. Samozrejme, súc typicky ľudskí, 

ľudia neboli nikdy schopní prísť so žiadnou zjednocujúcou a jednotnou teóriou o 

ich vlastnom živote. Početné protichodné a nezlučiteľné teórie o pôvode a 

prirodzenosti ľudského života, existujúce na vašej planéte bok po boku, sú dobrým 

príkladom tejto situácie. Žiadna z týchto teórií sa však ani len nepriblížila k pravde 

v tejto veci.“ 

„Táto kapitola má dve témy: jednou je zjavenie o osude alebo údele ľudí hneď po 

tom, ako opustia svoju planétu alebo, ako tomu hovoria oni, ako zomrú. Druhou je 

odpoveď na otázku, čo sa stane s ľudským životom, alebo presnejšie s ľuďmi, ktorí 

boli špecificky vyfabrikovaní, aby boli ľudia, po eliminácii negatívneho stavu a 

ľudského života.“ 

„Ako si pamätáte z kníh Posolstvá z vnútra a Kto si a prečo si tu?, nie všetci ľudia 

na planéte Nula sú v skutočnosti ľudia. Mnohí, čo sú prítomní na vašej planéte, 

prijali ľudský život a ľudskú formu kvôli určitým dôležitým duchovným účelom. Na 

druhej strane, mnohí ľudia, v skutočnosti väčšina z nich, boli vyfabrikovaní za 

jediným účelom, nebyť nič iné než typickí a špecifickí ľudia.“ 

„V prípade nie-ľudí, ktorí prijali ľudský život a jeho formu na dočasnej báze kvôli 

ich poslaniu na planéte Nula, je situácia zjednodušená. Po tom, ako dokončia svoje 

poslanie, nech by bolo akékoľvek, a opustia planétu Nula, vrátia sa na miesto, do 

stavu alebo položenia, z ktorých sa inkarnovali na vašu planétu. Tento návrat po 

smrti ich ľudského tela nie je okamžitý. Pred pridaním sa k ich domovskej základni 

musia prejsť fázou, ktorú by ste nazvali karanténa. Podstupujú špeciálny typ 

duchovného ,vydymenia‘, počas ktorého je z nich odstránené všetko znečistenie, 

jedy a kontaminácia typického a špecifického ľudského života a sú dôkladne 

očistení a zbavení všetkého ľudskej prirodzenosti. Potom sa pripájajú k svojej 

vlastnej spoločnosti a obyvateľstvu.“ 

„Proces vydymenia, čistenia a zbavovania platí pre tých, ktorí prichádzajú z 

pozitívneho stavu a vracajú sa doň buď v duchovnom, alebo v intermediárnom 

svete. Tí, čo prišli z fyzického vesmíru pozitívneho stavu, sa nevracajú na ich 

fyzickú planétu, ale do intermediárneho či duchovného sveta, ktorý súvzťaží s ich 

fyzickým svetom.“ 

„S tými nie-ľuďmi, ktorí prijali ľudský život a jeho formu kvôli poslaniu z rôznych 

Pekiel a iných oblastí Zóny Vymiestnenia, je situácia iná. Tí neprechádzajú 

procesom vydymenia, čistenia a zbavovania. Namiesto toho je získaná ľudská 
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prirodzenosť začlenená do ich života po ľudskom živote takým spôsobom, aby sa 

stala integrálnou súčasťou ich predošlej prirodzenosti v transmogrifikovanom stave. 

Slovo ,transmogrifikovaný‘ znamená v tejto konotácii odstránenie akýchkoľvek 

pozitívnych prvkov, ktoré boli získané počas ich života na planéte Nula, a 

extrahovanie všetkého negatívneho a zjavne špecificky ľudského (v negatívnej 

konotácii) a spojenie toho s ich vlastnou pôvodnou prirodzenosťou. Toto je typ 

opačného ,vydymenia‘, ,očisťovania‘ a ,zbavovania‘. V dôsledku tohto spojenia sa 

získa horšia, odpornejšia a ničomnejšia démonická prirodzenosť, ktorá je následne 

využitá v duchovnej vojne proti pozitívnemu stavu.“ 

„Jedným z mnohých dôvodov, prečo sa negatívne entity z Pekiel a z iných oblastí 

Zóny Vymiestnenia inkarnujú na planétu Nula, je to, aby získali niektoré prvky 

ľudskej prirodzenosti, aby sa stali horšími a účinnejšími pri odpore voči Pánovi 

Ježišovi Kristovi a všetkým v pozitívnom stave.“ 

„Samozrejme, inkarnácia na planétu Nula je pre negatívne entity určitým rizikom. 

Koniec koncov, donedávna sa na vašu planétu inkarnovalo mnoho pozitívnych entít 

(presne od tohto momentu nebude už nikomu dovolené inkarnovať sa na planétu 

Nula zo žiadnych oblastí pozitívneho stavu. Každý, kto sa narodí na vašej planéte 

po tomto dátume, dátume prepisovania, čo je 1. júl 1988 o 3:08 popoludní alebo o 

15:08, narodí sa buď ako typický človek, alebo ako inkarnácia nejakej zlej entity z 

niektorých oblastí Pekiel a Zóny Vymiestnenia.).“ 

„Títo démoni v ľudskej podobe sú teda priamo vystavení vplyvu agentov 

pozitívneho stavu v ľudskej podobe a podstupujú riziko, že ich negatívny stav 

navždy stratí, ich konvertovaním do pozitívneho stavu za pomoci agentov 

pozitívneho stavu. Toto riziko stojí za to, pretože v prípade, že v ich poslaní uspejú, 

získajú po ich návrate neobyčajnú zlú moc a schopnosti, ktoré im dovtedy neboli 

dostupné.“ 

„Ale agenti pozitívneho stavu sú vystavení rovnakému riziku. Aj oni sú v 

nebezpečenstve, že ich nakazí negatívny stav a ľudská prirodzenosť a veľmi často 

skutočne strácajú svoju pôvodnú pravú duchovnú perspektívu a dočasne podliehajú 

pokušeniu a sľubom negatívneho stavu.“ 

„V oboch situáciách, či už ide o konverziu negatívnych entít v ľudskej podobe do 

pozitívneho stavu, alebo pozitívnych entít v ľudskej podobe do negatívneho stavu, 

tento proces nie je tak ťažký, ako sa zdá. Musíte si pamätať, že nikto z nich nemá 

žiadny vedomý poznatok alebo spomienky na to, kto je, odkiaľ prišiel a aký je účel 

jeho/jej bytia na planéte Nula.“ 

„Ako viete, táto podmienka je jediný spôsob, ako prísť do ľudského života a zažiť, 

aké je to byť typický človek. Akýkoľvek iný spôsob by nebol ľudský spôsob. Takže, 

nevediac vôbec nič o týchto faktoch, obidva druhy týchto nie-ľudí v ľudskej podobe 

môžu byť ľahko naklonené na jednu alebo na druhú stranu. Koniec koncov, oni 

všetci majú slobodu voľby a plne zachovanú schopnosť meniť sa. Ako si pamätáte, 

tieto dve schopnosti sú základom každého života, bez ohľadu na to, aký je to typ. 
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Kvôli zopakovaniu, život v akejkoľvek podobe alebo forme, či už je to pozitívny, 

alebo negatívny, alebo ľudský život, nie je vôbec možný bez týchto dvoch 

stavebných blokov života.“ 

„Na planéte Nula však tvoria väčšinu samotní ľudia. Boli vytvorení za jediným 

účelom — byť ľudia a príklad typickej a špecifickej ľudskej prirodzenosti, ako je to 

opísané v dvanástej kapitole a v celej tejto knihe. Títo ľudia nikdy nezažili žiadny 

iný život okrem ľudského. Ich život v onom špeciálnom intermediárnom svete, pred 

vstupom do fyzického lona ich ľudskej matky, bol v rámci ľudských parametrov.“ 

„Otázkou preto je, čo sa deje s ľuďmi po ich opustení planéty Nula alebo, použijúc 

vaše slová, po ich smrti? S ľuďmi je situácia po fyzickej smrti ich tiel oveľa 

komplikovanejšia než s kýmkoľvek iným. Nezabúdajte, že majú v sebe typického 

ľudského ducha a typickú ľudskú duševnosť. Jediné, čo im chýba, je ich vonkajšie 

fyzické telo.“ 

„Ako si pamätáte, ľudské telo sa navonok, svojím vonkajším zjavom, príliš nelíši od 

akýchkoľvek iných tiel väčšiny sentientných entít kdekoľvek v tomto konkrétnom 

vesmíre multivesmíru. Ľudské fyzické telo však obsahuje niektoré orgány, ktoré 

neexistujú v žiadnom inom type tela (napríklad vylučovacie orgány). Rozmiestnenie 

orgánov toho tela sa tiež líši, najmä štruktúra jeho mozgu, zapojenie jeho nervovej 

sústavy, pohlavné orgány a hlasivky. Toto bola veľmi zásadná zmena v ľudskom 

tele, aby ho prispôsobila typickému a špecifickému ľudskému duchu a jeho ľudskej 

duševnosti. Len čo toto ľudské telo prestane fungovať, ľudský duch a jeho ľudská 

duševnosť sa z neho uvoľní a pokračuje vo svojom živote.“ 

„Ale tu nastáva problém. Ľudský život, čo sa týka jeho ducha a duševnosti, nie je 

vhodný na to, aby bol prežívaný v nejakej inej sfére alebo atmosfére života než v 

jeho vlastnej. Nikde inde nedokáže prežiť.“ 

„Na druhej strane, ani zničený nemôže byť. Každý sentientný život, bez ohľadu na 

jeho stav, podobu a formu, je nezničiteľný. Život môže zmeniť svoju formu 

manifestácie, môže sa zmeniť z jedného stavu na iný, ale nikdy nemôže byť zničený. 

Nakoľko ľudský život je prekrútenou formou sentientného života, nemôže byť 

zničený, bez ohľadu na jeho prekrútený stav. Ale, majúc schopnosť slobodne si 

voliť a meniť sa, môže byť pretransformovaný, alebo, v negatívnej konotácii, môže 

byť transmogrifikovaný.“ 

„Proces transformácie, alebo transmogrifikácie, nie je jednoduchý. Vyžaduje si veľa 

úsilia a času (slovo ,čas‘ je tu použité ako súvzťažnosť určitých duchovných stavov, 

potrebných na uskutočnenie sa tohto procesu. V tejto konotácii nie je použité ako 

časomiera vo vašom ponímaní času). Medzitým musí ľudský duch a jeho duševnosť 

niekde byť.“ 

„V intermediárnom svete duchov je veľmi špeciálna čakacia/záchytná oblasť (v 

ľudskom jazyku neexistuje žiadny lepší termín na opísanie tejto oblasti), 

prispôsobená špecificky podmienkam prežitia ľudského ducha a jeho duševnosti, až 

kým nie je dokončený proces transformácie, alebo transmogrifikácie. Všetci praví 
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ľudia prichádzajú po svojej smrti alebo po opustení planéty Nula najprv do tejto 

špeciálnej čakacej oblasti. Pochopiteľne, táto čakacia oblasť je izolovaná a oddelená 

od ostatných obyvateľov toho sveta. Komunikácia s nimi sa uskutočňuje pomocou 

špeciálnych, neopísateľných ochranných prostriedkov.“ 

„V súčasnosti je situácia s ľuďmi po ich fyzickej smrti značne iná, než bývala. 

Zmena tejto situácie bola spôsobená dokončením kríženia a zlučovania ľudského 

tela-mäsa s Absolútnou Prirodzenosťou Najvyššieho, Ktorý/Ktorá sa stal celkom 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Pred dokončením tohto procesu zlučovania a kríženia bol prítomný určitý stupeň 

separácie niektorých ľudských prvkov od Najvyššieho. Najvyšší používal ľudské 

telo Ježiša Krista, aby sa zjavoval ľuďom, keď to bolo potrebné a nutné, ale to telo 

bolo ešte stále oddelené od Jeho/Jej Absolútnej Esencie a Substancie. Pokiaľ 

existovala táto odlúčenosť, osud ľudí bol iný, než je teraz.“ 

„V stave separácie nemohlo dôjsť v ľudskom duchu a jeho duševnosti k žiadnej 

podstatnej zmene. Jediné, čo bolo za tých podmienok separácie možné, bolo 

potlačenie alebo uspanie, alebo skrotenie typickej ľudskej prirodzenosti. Ale ľudský 

zver zostal, aj keď driemajúci. Kedykoľvek však mohol byť prebudený alebo 

oživený, alebo uvedený do pozornosti. Nemohol byť eliminovaný alebo zmenený na 

niečo pozitívne. Preto až donedávna existovali u ľudí po ich fyzickej smrti tri rôzne 

stavy.“ 

„Prvým stavom bol stav v rámci pozitívneho stavu. Tým ľuďom, ktorí zistili 

negatívnosť, zlobu a prekrútenie typického ľudského života a robili, čo mohli, aby 

sa dištancovali od typického negatívneho ľudského správania, konania, myslenia, 

chcenia, zmýšľania a cítenia a ktorí sa s dobrým a pozitívnym úmyslom obrátili k 

Bohu, bolo dovolené vytvoriť si ich vlastné ľudské nebesia v pozitívnom 

duchovnom svete, nachádzajúcom sa v tomto konkrétnom vesmíre celkového 

multivesmíru.“ 

„Tieto ľudské nebesia sa od všetkých ostatných nebies výrazne líšili. Aj keď boli 

pozitívnej povahy, kvôli pretrvávajúcej separácii ľudských prvkov od Najvyššieho 

boli od ostatného Stvorenia oddelené a izolované.“ 

„Komunikácia s inými oblasťami Stvorenia, ako aj s inými nebesami v tomto 

vesmíre sa uskutočňovala pomocou prostredníkov, špeciálne určených Pánom 

Ježišom Kristom, ktorí boli vycvičení, vybavení a nadelení špecifickými 

schopnosťami, aby prežili v ľudskej atmosfére a sfére. Ak mal nejaký človek 

z jeho/jej ľudských nebies túžbu alebo potrebu navštíviť nejakú inú sféru než ľudské 

nebesia, bolo potrebné, aby podstúpil špeciálny proces prípravy a prispôsobenia sa. 

Tento proces mu/jej umožnil dočasne do tej sféry vstúpiť a prežiť v nej, kým trval 

účel tej návštevy. Ale v momente, ako bol účel tej návštevy splnený, aj ľudskí 

návštevníci, aj ich hostiteľ začali pociťovať trýzeň, čo bolo pre nich znamením, že 

je čas opustiť vzájomnú spoločnosť.“ 
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„Z tohto dôvodu boli ľudia v nebesiach vo väčšine prípadov pri ich komunikácii a 

vzťahoch obmedzení na ich vlastné nebesia a rámec ich vlastných nebies.“ 

„Kvôli zopakovaniu, táto situácia s ľudskými nebesami odrážala stav stálej 

separácie ľudských prvkov od celku Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, ktorý je 

teraz Pán Ježiš Kristus.“ 

„Druhým stavom ľudí po ich fyzickej smrti bol stav v rámci intermediárneho sveta 

duchov. Ľudia mali v skutočnosti svoj vlastný intermediárny svet duchov, oddelený 

a izolovaný od akýchkoľvek iných intermediárnych svetov, kde im bolo dovolené 

vytvárať si spoločnosti, krajiny, štáty a organizácie úplne rovnakým spôsobom, ako 

to robili, kým žili na planéte Nula, zachovávajúc dokonca názvy ich krajín, miest, 

dedín a planét. Svoj intermediárny svet volali planéta Zem, ktorá prakticky vyzerala 

presne ako planéta, z ktorej prišli (planéta Nula, ktorú oni volali Zem). Väčšina z 

nich pevne verila, že sú na ich pôvodnej fyzickej planéte, a nie v nejakom inom 

svete.“ 

„Ľudia, ktorí sa v tom svete usídľovali, mysliac si, že natrvalo, boli tí, ktorí v sebe 

obsahovali rovnako silné tendencie a sklony aj k negatívnemu stavu, aj k 

pozitívnemu stavu. Alebo ktorí sa nestotožnili alebo neučinili jasné rozhodnutie 

pripojiť sa k jednej či druhej strane.“ 

„Životný štýl týchto ľudí a jeho výsledok bol patrične opísaný vo Swedenborgových 

spisoch.“ 

„Každý človek, či už pozitívnej, negatívnej, alebo nevyhranenej povahy, išiel po 

svojej fyzickej smrti najprv do tohto ľudského intermediárneho sveta. Dĺžka jeho/jej 

pobytu v tom svete bola určená faktorom stotožnenia sa s niektorým z tých stavov. 

Čím väčšie stotožnenie sa s pozitívnym stavom, tým kratší pobyt v tom svete a tým 

skôr sa pripojil k jednému z ľudských pravých nebies. Čím väčšie stotožnenie sa s 

negatívnym stavom, tým kratší pobyt v intermediárnom svete a tým rýchlejšie 

odišiel do jedného z ľudských pekiel. Čím menšie stotožnenie sa s niektorým z tých 

stavov, tým dlhší pobyt v intermediárnom svete, až kým nevykonal tú voľbu a 

rozhodnutie a neodhalila sa a neprejavila pravá povaha toho konkrétneho človeka. 

Do čias Swedenborga mohol pobyt v tom intermediárnom svete ľudí trvať stáročia. 

Po Swedenborgovi a až do nedávneho zrušenia ľudského intermediárneho sveta ten 

pobyt nemohol prekročiť 30 rokov (použijúc ľudskú časomieru).“ 

„Tretím stavom ľudí po ich fyzickej smrti bol stav v rámci negatívneho stavu. 

Ľudia, ktorí prejavili ohromné uprednostnenie negatívneho stavu, sa po svojom 

krátkom pobyte v ľudskom intermediárnom svete pripojili k ľuďom podobných 

pováh v niektorom z ľudských Pekiel. Aj v Peklách si ľudia vytvárali svoje vlastné 

spoločnosti a krajiny, relatívne oddelené a izolované od ostatných Pekiel.“ 

„Takže, ako vidíte, bez ohľadu na to, v ktorom stave sa ľudia po ich fyzickej smrti 

usadili, vždy boli oddelení a izolovaní; ako bolo zdôraznené vyššie, dôvodom bolo, 

že byť izolovaný a separovaný je v samotnej prirodzenosti človeka. V skutočnosti, 

súc nesmierne predpojatí, poverčiví a ovplyvnení, ľudia takmer vôbec netúžili 
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stýkať sa s kýmkoľvek iným než so svojím vlastným druhom (s výnimkou 

takzvaných misionárov, ktorí sa vždy snažili navštevovať iné spoločnosti, aby ich 

obrátili na ľudské náboženské viery).“ 

„Pre ľudí bolo extrémne ťažké prijať fakt, že nie sú preferovaným, výnimočným a 

nadradeným druhom. Mysliac si a považujúc sa za preferovaných, výnimočných a 

nadradených, odmietajú všetkých ostatných alebo sa pozerajú na nich ako na 

podradných/menejcenných voči svojmu druhu.“ 

„V pozitívnom stave ľudských nebies bol taký postoj krotený, no vždy číhal v 

potlačenej a latentnej forme. Od ľudských anjelov a anjelských duchov si 

vyžadovalo veľa úsilia a práce udržať túto negatívnu tendenciu pod kontrolou.“ 

„Samozrejme, súc tejto prirodzenosti, ľudia s ich chvastavou aroganciou majú 

nadmernú schopnosť odpudiť od seba všetkých ostatných. Takže nikto v Stvorení 

alebo v Zóne Vymiestnenia príliš nedychtil po styku s ľuďmi nijakým spôsobom ani 

cestou. Ako si pamätáte, predtým bolo spomenuté, že samou prvou vecou, ktorú sa 

ľudia snažili urobiť vždy, keď v živote po ľudskom živote stretli niekoho iného, 

bolo obrátiť ho/ju na svoj vlastný ľudský spôsob, štýl a systém viery. Ak tá entita 

nedokázala skonvertovať, čo bolo vždy, ľudia ho/ju odsúdili do Pekiel, hoci boli 

sami v Peklách (mysleli si, že majú túto moc zatracovania). Ľuďom, prejavujúcim 

také správanie, sa každý vyhýbal, ako sa len dalo.“ 

„Nuž, táto situácia s ľuďmi existovala až donedávna. Len čo bol eliminovaný stav 

separácie a izolácie ľudských prvkov od Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista 

a keď tieto prvky boli zlúčené s celkom Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti, mohol sa 

začať proces buď transformácie, alebo transmogrifikácie.“ 

„Duchovný princíp si vyžaduje, aby sa každý proces tohto charakteru robil z pozície 

zjednotenia a jedinosti. Je len logické predpokladať, že je úplne nemožné poradiť si 

so stavom separácie a izolácie zo stavu separácie a izolácie. Pokiaľ existoval tento 

stav, nemohlo dôjsť k žiadnej skutočnej transformačnej činnosti. Stav separácie a 

izolácie nemôže pretransformovať izolovaný a separovaný stav. Jediné, čo môže 

urobiť, je udržiavať stav tej separácie a izolácie na neurčito. Preto, pokiaľ existoval 

ten stav, ľuďom bolo dovolené zostať ľuďmi, oddelenými a izolovanými od 

ostatných, vo všetkých ich stavoch, podmienkach a situáciách.“ 

„Samozrejme, táto situácia nemôže byť tolerovaná naveky. Pokiaľ existuje stav 

separácie a izolácie, existuje negatívny stav. Je to život negatívneho stavu.“  

„Prvým krokom pri procese eliminácie negatívneho stavu je odstránenie ľudskej 

izolácie a separácie, pretransformovaním a nadelením ľudí typom života, ktorý 

napomáha zjednoteniu a jedinosti. Prvky Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, teraz už zjednotené, tento proces umožňujú.“ 

„Ako viete, len Pán Ježiš Kristus môže vykonať taký enormný a nezvyčajný proces. 

Tiež však, v ľudskom živote nie je nič naozaj normálne. Pokiaľ ale boli ľudské 

prvky naďalej od Pána Ježiša Krista oddelené, nemohlo sa v tomto ohľade nič 
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podniknúť. Akýkoľvek pokus urobiť to za oných podmienok separácie by v 

skutočnosti ľudí zničil. Dôvodom toho je fakt, že bez ľudských prvkov v Absolútnej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista by žiadny človek nemohol prežiť Čistú Božskú 

Sféru ani na zlomok sekundy. Pamätajte si, že ľudský život nie je prospešný pre 

žiadnu inú formu života. Každá iná forma a manifestácia života je pre ľudský život 

smrteľná a jedovatá.“ 

„Očistené a zbožštené ľudské prvky v Pánovi Ježišovi Kristovi Mu/Jej umožňujú 

kontaktovať ľudí v ktoromkoľvek čase, podmienkach, stave alebo mieste, bez 

akéhokoľvek ohrozenia ľudí, a zahájiť proces ich úplnej transformácie a nadelenia 

odlišným životom.“ 

„Prvá fáza procesu tejto transformácie a nadelenia sa začala v ľudských nebesiach 

duchovného sveta. Bola dokončená dnes, v tento deň. Všetci ľudia v tých nebesiach 

boli z ich slobodnej vôle a voľby pretransformovaní a zbavení typickej ľudskej 

prirodzenosti a začlenení do celku ostatného Stvorenia. Už nie sú odlúčení a 

izolovaní od nikoho v Stvorení. S týmto novým životom ich nebesia dostali nový typ 

atmosféry a sféry, prospešný pre každého a umožňujúci im ísť na akékoľvek iné 

miesta, do iných stavov a podmienok bez potreby prípravy alebo sprostredkovania.“ 

„Druhá fáza sa začína práve teraz v intermediárnom svete duchov, kde je ľuďom 

dané na výber buď sa prihlásiť do Novej Školy, kde môžu podstúpiť proces tejto 

transformácie a nadelenia, alebo ísť do ktorýchkoľvek ľudských Pekiel, podľa 

vlastného výberu. Pri reakcii na tieto obrovské revolučné zmeny u ľudí a u 

ostatných je teraz Peklám tiež umožnené pokračovať v ich vlastných snahách v 

tomto ohľade.“ 

„Odteraz sú všetci ľudia v ich príslušných Peklách úplne transmogrifikovaní a 

zmenení na vlastné tvory Pekiel a ich Peklá nie sú už viac pre nikoho uzavreté. 

Proces transmogrifikácie ľudí v Peklách je nutným krokom pre plné a totálne 

odhalenie prirodzenosti negatívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, pred pár týždňami bolo zjavené, že Peklá pseudo-tvorcov boli 

otvorené a oni mohli vyjsť a pripojiť sa k ostatným v iných Peklách. Ich samým 

prvým činom po ich prepustení bola transmogrifikácia ľudí v ich príslušných 

Peklách, aby všetky Peklá mohli docieliť ich vlastné pseudo-zjednotenie. Len 

pseudo-tvorcovia mali poznanie, ako uskutočniť proces transmogrifikácie a pseudo-

zjednotenia.“ 

„Peklá potrebujú docieliť ich vlastné pseudo-zjednotenie, ako odpoveď na ohromné 

zmeny dejúce sa v pozitívnom stave. Aby mohli efektívne pokračovať vo svojom 

boji proti pozitívnemu stavu a všetkým jeho fundamentálnym zmenám, potrebujú 

toto dočasné zjednotenie.“ 

„Za súčasne existujúcich podmienok, len čo nejaký človek zomrie a opustí planétu 

Nula, je umiestnený do čakacej oblasti intermediárneho sveta. Trvanie toho pobytu 

v tej oblasti nemôže u nikoho presiahnuť tri roky, počítajúc v ľudských časových 

prvkoch. V rámci tých troch rokov je každému človeku daná možnosť voľby 
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konvertovať do pozitívneho stavu, prihlásením sa do špeciálneho oddelenia Novej 

Školy, ktoré sa zameriava na ľudské záležitosti.“ 

„V Novej Škole začína Pán Ježiš Kristus a Jeho/Jej pomocníci proces ich 

transformácie a nadelenia. Pre pobyt v Novej Škole neexistuje žiadny časový limit. 

Každý tam zostáva tak dlho, ako si vyžaduje efektívne, úspešné a trvalé dokončenie 

tohto procesu. Rôzni ľudia sa stotožňujú s typickým ľudským životom v rôznej 

miere. Čím väčšia miera toho stotožnenia, tým dlhší pobyt, počas ktorého sa 

vykonáva o to komplikovanejšia a zložitejšia práca. A naopak: Čím menšie 

stotožnenie, tým ľahší a rýchlejší je ten proces.“ 

„Odmietnutie konvertovať do pozitívneho stavu a nastúpiť do Novej Školy znamená 

voľbu ísť do jedného z Pekiel, kde je každý človek transmogrifikovaný na tvora 

Pekiel.“ 

„Teda, od tohto momentu nie je nikomu z ľudského rodu z planéty Nula po odchode 

z tej planéty dovolené zostať typickým človekom dlhšie než je čas, zodpovedajúci 

trom rokom ľudského planetárneho času. Táto situácia je veľmi rozhodujúcim 

krokom vpred v procese totálnej a úplnej eliminácie negatívneho stavu a mŕtveho 

života všetkých jeho Pekiel a ich fabrikátu — ľudského života.“ 

„S ohľadom na tieto fakty, stručne zjavené v tejto kapitole, je zrejmé, že ľudský 

život je dočasný a pominuteľný jav. Keď už bude negatívny stav eliminovaný, 

nebude k dispozícii nič, čo by živilo pokračovanie ľudského života. Koniec koncov, 

kvôli opätovnému zopakovaniu, ľudia a ich život sú produktom negatívneho stavu.“ 

„Všetci ľudia, ktorí budú ešte prítomní na planéte Nula v čase konečnej eliminácie 

negatívneho stavu (ak sa vôbec na vašej planéte bude ešte v tej dobe vyskytovať 

život v nejakej forme alebo stave!), ako aj kdekoľvek inde a v akejkoľvek inej dobe 

(v rámci pridelených troch rokov), sa zúčastnia Posledného Súdu. V tom čase im 

bude poskytnutá konečná voľba buď konvertovať do pozitívneho stavu a vzdať sa 

ich typického ľudského života, alebo prestať byť a existovať naveky.“ 

„Ak nejakí ľudia nejakou náhodou odmietnu ešte aj po tom konvertovať do 

pozitívneho stavu, prvky pravého života, ktoré pôvodne pochádzali z ukradnutého 

života pozitívneho stavu, budú z nich odstránené a v očistenom a vydymenom stave 

budú vrátené ich pôvodnému právoplatnému Zdroju a Majiteľovi — Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Aktom tohto odstránenia sa takí ľudia alebo ktokoľvek iný v tej veci 

automaticky zmení na absolútnu ničotu.“ 

„Ako si pamätáte, život, v akejkoľvek podobe a forme, je živý a žijúci len vďaka 

prvkom života, ktoré pochádzali pôvodne od Pána Ježiša Krista. Žiadny iný život 

nie je možný, bez ohľadu na to, nakoľko sú také prvky prekrútené, sfalšované, 

skreslené alebo znehodnotené.“ 

„Týmto posledným aktom ukončí typický, zvláštny, nemožný a špecifický ľudský 

život natrvalo a navždy svoju históriu.“ 
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„Samozrejme, všetky zážitky ľudského života, od momentu jeho fabrikácie až do 

momentu jeho eliminácie, budú naveky zachované v Multiverzalite-Toho-Všetkého, 

zvanej Jazero Ohňa a Síry. Tieto zážitky bude treba zachovať pre večné poučenie 

všetkých, ktorí budú stvorení po tomto časovom cykle. Nakoľko tvorenie nových 

sentientných entít a ich rôznych životných foriem je nepretržité, do večnosti, 

potreba zachovať tieto zážitky pre ich poučenie je úplne zrejmá.“ 

„Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DVADSIATA KAPITOLA 
 

Tajomstvo sexuality vo všeobecnosti, 
a zvlášť ľudskej sexuality 

 

 

30. apríla 1988 skoro ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Téma tejto kapitoly ti robí veľké starosti, Peter. Nedávno si sa veľmi zdráhal 

pokračovať v prenose čohokoľvek, čo sa týka sexuality celkovo, a zvlášť ľudskej 

sexuality.“ 

„Ako sa očakávalo, učenie Nového Zjavenia ohľadne sexuality vyvolalo značný 

rozruch, odsúdenie, rozkol, obviňovanie a odmietanie mnohými, ktorí čítali, čo bolo 

doteraz zjavené o tejto veci. Niektorí čitatelia Nového Zjavenia pôvodne dychtivo 

prijímali jeho idey, kým nedošli k tým ideám, ktoré vysvetľovali záležitosť 

sexuality. Táto záležitosť sa stala pre mnohých kameňom úrazu.“ 

„Vtedy si bol obvinený, Peter, dokonca aj tvojimi najbližšími ,priateľmi‘, že dôvod, 

prečo bola téma sexuality oznámená a vysvetlená spôsobom, prezentovaným v 

rámci Nového Zjavenia, bol ten, že si potreboval pod pláštikom Božského Zjavenia 

ospravedlniť svoje vlastné sexuálne problémy a možný sexuálny pomer s inými 

ženami než s tvojou partnerkou. Títo jedinci ťa obvinili, Peter, že si sa ich snažil 

balamutením presvedčiť, že tvoje zvrátené predstavy o sexualite sú ideami Pána 

Ježiša Krista. Preto sa niektoré osoby, tvrdiace, že sú tvoji najbližší priatelia a 

prívrženci, od teba a od učenia Nového Zjavenia dištancovali. Toto odmietnutie a 

falošné obvinenie ti spôsobilo veľa bolesti a utrpenia a trochu si v tejto veci 

zatrpkol. Pýcha tvojho ega tu zohrala značnú rolu.“ 

„Nanešťastie, výsledok celej tejto kauzy vyvolal v tebe kruté pochybnosti o 

pravdivosti a čistote nielen ideí o sexualite, ako boli vysvetlené v rámci Nového 

Zjavenia, ale aj o celom obsahu Nového Zjavenia. Pýtal si sa (a stále sa pýtaš!), či si 

skutočne prenášal/prenášaš slová Pravého Pána Ježiša Krista, alebo svoje vlastné 

výmysly, alebo či nie si zavádzaný nejakými démonmi či démonickými duchmi, 

tvrdiacimi, že sú Pán Ježiš Kristus.“ 

„Samozrejme, z týchto pochybností okamžite vytĺkol kapitál a využil ich negatívny 

stav, v tvojom prípade na prudké útoky, bloky a duchovný úpadok. Kvôli tejto 

nešťastnej situácii si si sľúbil, že už nikdy nebudeš prenášať nič o sexuálnych 

záležitostiach. Dúfaš, že sa táto téma už nevynorí v samostatnej podobe a že bude 

namiesto toho obmedzená len na krátke vysvetlenia počas zjavovania nových 

duchovných ideí, netýkajúcich sa priamo sexuality, ako to bolo v predošlých 

kapitolách tejto knihy.“ 

„Všimni si, prosím, že prenos tejto časti Nového Zjavenia bol prerušený na 

niekoľko týždňov. Jedným z dôvodov, aj keď nie jediným, bolo tvoje zdráhanie sa a 

neochota pokračovať v tomto prenose zo strachu a úzkosti, že budeš požiadaný, aby 
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si ďalej rozviedol záležitosti sexuality z hľadiska Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista a všetkého, čo sa týka tej Prirodzenosti.“ 

„Tvoje zdráhanie sa a úzkosť, ako aj odmietnutie Nového Zjavenia mnohými jeho 

bývalými čitateľmi, kvôli učeniu o sexualite, je pochopiteľné, vzhľadom na to, že 

takmer od samého prvého okamihu počatia až do vášho posledného fyzického 

výdychu vás všetkých ohľadne sexuality a mnohých iných otázok učili presný opak 

toho, čo o nej učí Nové Zjavenie. Kŕmili vás tými myšlienkami, takpovediac, spolu 

s vaším materinským mliekom.“ 

„Je to ešte pochopiteľnejšie, ak sú vám tieto tradičné učenia o praktizovaní sexuality 

a samotné jej praktizovanie prezentované ako Zákon Boží; ako prikázanie 

Absolútnej Duchovnej Autority; ako požiadavka občianskych, morálnych a 

právnych (trestných) zákonov ľudských spoločností; ako očakávania všetkých tých, 

ktorí sú vám blízki, ktorých milujete a vážite si ich a ktorí milujú a vážia si vás.“ 

„Ako vieš z vlastnej skúsenosti, Peter, je nesmierne ťažké zvrátiť a rovno odmietnuť 

všetky tieto prijaté normy, tvrdiac presný opak toho, čo učia, požadujú a očakávajú. 

V stávke je tvoja reputácia. Vystavuješ sa všemožným perzekúciám, výčitkám a 

obvineniam. Považujú ťa za duševne chorého alebo narušeného. Podozrievajú ťa, že 

máš všelijaké sexuálne úchylky, súc podľa terminológie vašich právnych zákonov 

nemravná osoba; tvoje profesionálne postavenie medzi ostatnými odborníkmi je 

otrasené a končíš v úplnej biede, samote a izolácii.“ 

„Končiac takto, začínaš pochybovať o svojej vlastnej príčetnosti a o potrebe dávať 

niekomu Nové Zjavenie, alebo o tom, či je to skutočne Nové Zjavenie pochádzajúce 

od Pána Ježiša Krista, alebo z tvojej vlastnej fantázie, ako ťa obvinili niektorí z 

tvojich bývalých ,priateľov‘. A hovoríš si: ,Možno, len možno, majú oni pravdu a ja 

sa mýlim! Kto som, aby som niečo hovoril ľuďom o čomkoľvek? Ak je to také 

bolestivé a zavádzajúce, určite sa mýlim a všetci ostatní majú pravdu!‘, a podobné 

negatívne myšlienky ti prichádzajú na myseľ.“ 

„Nuž, ak sa ty alebo, presnejšie, nové idey, ktoré sú cez teba prenášané, mýlia a 

pochádzajú z tvojej obrazotvornosti alebo rovno z negatívneho stavu Pekiel, 

nemyslíš, že by negatívny stav robil všetko, čo je v jeho silách, aby ich rozšíril a 

učinil prijateľnými, ako to robí s mnohými inými prenosmi z duchovného sveta? 

Môžeš si byť istý, že keby to bolo tak, vystupoval by si v talk-show v národnej 

televízii a rozhlase, tvoje knihy by boli na zozname bestsellerov a teraz by si už bol 

multimilionár. Nemal by byť teda pravdou presný opak, že ak negatívny stav tak 

sťažuje, znemožňuje a znepríjemňuje prijatie Nového Zjavenia, potom jeho nové 

idey triafajú presne do čierneho a skutočne prichádzajú z pravého Božského Zdroja 

— Pána Ježiša Krista?“ 

„Preto ťa, Peter, Pán Ježiš Kristus vo všetkej pokore a poníženosti prosí, aby si 

znovu začal svoj prenos a zahrnul do tejto časti Nového Zjavenia idey, ktoré budú 

zjavené v tejto kapitole o sexualite všeobecne, a zvlášť o ľudskej sexualite. Ak ľudí, 

a možno dokonca niektorých z tvojich súčasných priateľov, ktorí budú čítať túto 
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kapitolu, toto odradí a zatratia a odmietnu ťa, Peter, nech je tak, a neznepokojuj sa 

tým. Skutočne odmietajú a zatracujú teba či tvoje idey? Nezatracujú a neodmietajú 

Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Nové Idey?“ 

„Pamätáš si, čo povedal starý filozof Platón? Že pravda sa musí rešpektovať viac 

než ľudské názory o tebe alebo o čomkoľvek inom v tej veci. Každý, kto je schopný, 

pripravený a ochotný prijať ju, to urobí. Ostatní majú ich vlastnú príležitosť a 

voľbu. Nech nesú oprávnené dôsledky ich vlastnej voľby. Trápia ťa niektorí ľudia, 

napríklad medzi Swedenborgiánmi, ktorí, ako naznačil tvoj brat Ivan, teba a Nové 

Zjavenie pôvodne veľmi podporovali, kým si neprečítali jeho myšlienky o sexualite. 

Od toho momentu sa obrátili proti tebe a odmietli všetko ostatné týkajúce sa 

Nového Zjavenia. Znovu, Peter, neodmietli teba alebo tvoje slová, ale Pána Ježiša 

Krista a Jeho/Jej Slová, nedokážuc vidieť skutočnú pravdu, uprednostňujúc ich 

vlastné tradičné a príjemne stagnujúce spôsoby, ktoré ich držia v porobe 

negatívneho stavu.“ 

„Nech je teraz dané prostredníctvom Slova Pána Ježiša Krista na vedomie, že 

všetko, čo bolo zjavené o sexualite v predošlých knihách Nového Zjavenia a čo je o 

nej, ako aj o všetkých ostatných témach, doteraz spomenuté v niektorých predošlých 

kapitolách tejto knihy, je pravdivé a platné, oznámené priamo Pánom Ježišom 

Kristom. Nič z toho neprišlo od nikoho iného alebo od transmitera toho.“ 

„Každý, kto sa rozhodne prijať to, nech to prijme. Každý, kto sa rozhodne 

odmietnuť to, nech to odmietne. Nikto nie je nútený veriť, že toto Nové Zjavenie 

prichádza od Pána Ježiša Krista. Ale nech fakty o ľudskom živote a praktizovaní 

ľudskej sexuality a jej hrozných problémoch, existujúcich od čias vyfabrikovania 

ľudí, hovoria samé za seba.“ 

„Aj keď sú doposiaľ zjavené pravdy o sexualite všeobecne, a zvlášť o ľudskej 

sexualite správne a platné, neposkytli úplné a vyčerpávajúce vysvetlenie jej povahy, 

obsahu a praktizovania.“ 

„O sexualite všeobecne, a zvlášť o ľudskej sexualite, existuje veľké a hlboké 

tajomstvo, ktoré vám nebolo oznámené alebo vysvetlené prijateľnými a 

pochopiteľnými slovami. V tomto ohľade nemohlo byť zjavené nič, kým nebola 

plne nastolená a nestala sa naveky funkčnou Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. 

Ako vidíte, existuje priama súvislosť tohto tajomstva s Novou Prirodzenosťou Pána 

Ježiša Krista. Na druhej strane, tvoja neochota, Peter, zaoberať sa touto záležitosťou 

a strach z odmietnutia tvojimi fyzickými priateľmi trochu zdržali tento prenos. Ale 

teraz je čas prekonať tieto negatívne pocity a s otvoreným srdcom a mysľou 

preniesť, čo nasleduje.“ 

„Ako si pamätáte z predtým zjavených ideí o sexualite, sexualita bola ponímaná ako 

všetko zahŕňajúci nástroj zdieľania; ako motivačný faktor tvorivosti; ako 

prostriedok na získanie väčšieho a lepšieho poznania svojho Stvoriteľa, iných a 

seba; ako hybná sila života; a ako prostriedok vzájomnej rozkoše, radosti a pôžitku. 

V ponímaní ľudskej sexuality bola sexualita násilne využitá aj ako jediný možný 
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spôsob rozmnožovania a udržiavania ľudstva nažive, obstarávaním mu jeho nových, 

početných členov.“ 

„Väčšinu čitateľov a niektorých tvojich bývalých ,priateľov‘, Peter, nepobúril v 

novom ponímaní sexuality vyššie uvedený opis alebo definícia sexuality, ale 

navrhovaný spôsob jej praktizovania.“ 

„V novom ponímaní praktizovania sexuality bolo naznačené, že skutočné 

praktizovanie sexuality z hľadiska jej duchovných princípov nemôže byť 

obmedzené na všetko vylučujúci, ohraničujúci a obmedzujúci sexuálny pomer v 

rámci manželských zväzkov. Inými slovami, mnohí čitatelia Nového Zjavenia sa 

domnievali, že Dr. Peter Francuch učí a toleruje cudzoložstvo, smilstvo a 

promiskuitu (tak, ako definujú a chápu cudzoložstvo, smilstvo a promiskuitu títo 

čitatelia).“ 

„Jediné, čo títo čitatelia pokojne prehliadli, bol fakt, že bolo uvedené, že za súčasne 

existujúcich podmienok ľudia nie sú ani fyzicky vybavení na taký spôsob 

praktizovania sexuality. Zároveň bolo zdôraznené, že ak by niekto začal mať 

sexuálny vzťah s niekým opačného pohlavia, či už počas manželstva, alebo nie 

počas manželstva, nemal by byť unáhlene označovaný za cudzoložníka alebo 

smilníka. Taký jedinec môže, ale aj nemusí byť cudzoložný alebo smilný, v 

závislosti od povahy, obsahu a kvality jeho/jej úmyslu, s akým k takému pomeru 

pristupuje. Zároveň, pojem cudzoložstvo a smilstvo bol predefinovaný a daný do 

vhodnejšej perspektívy.“ 

„Ako ste si vedomí, ľudské ponímanie cudzoložstva a smilstva je obmedzené 

predovšetkým na fyzický sexuálny pomer. Jeho nespravodlivé vymedzenie sa týka 

každého sexuálneho pomeru mimo manželských zväzkov, bez ohľadu na úmysel, 

motiváciu alebo dôvod takého pomeru.“ 

„Inými slovami, každý, kto má sexuálny pomer, či už ako slobodný, alebo ako 

ženatý/vydatá, s inou osobou než so svojím partnerom, bez ohľadu na to, prečo má 

taký pomer, je bez rozdielu považovaný za cudzoložníka, resp. smilníka. Žiadne iné 

alebo len veľmi málo ďalších ohľadov je braných do úvahy pri pojmoch 

cudzoložstvo či smilstvo. Kvôli väčšiemu objasneniu tejto situácie sa pozrime na 

tieto pojmy ešte raz.“ 

„Pretože sa Svätá Biblia vždy zaoberá duchovnými otázkami, pojmy cudzoložstvo a 

smilstvo v nej riešia najmä vzťah jedinca k Bohu. Ale pri opisovaní tohto vzťahu 

používa Svätá Biblia ľudskú vonkajšiu reč. Používa príklady ľudských vonkajších 

vzťahov, aby vnútorne vyjadrila duchovné fakty o tom, ako ľudia nadväzujú vzťah 

so svojím pravým Stvoriteľom. Ľudia však, súc vo vonkajšku, predpokladali, že 

Svätá Biblia sa zaoberá doslovne fyzickými sexuálnymi zvykmi a praktikami ľudí. 

Tento chybný predpoklad priviedol Apoštola Pavla k vytvoreniu tej 

najobmedzujúcejšej filozofie o ľudskej sexualite, aká bola kedy vymyslená. Pri 

skutočnosti zrady kresťanstva bolo Pavlovo učenie v tejto veci bezpodmienečne 

prijaté a nanútené väčšine členstva kresťanských cirkví. Ďalej bolo podporené 
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všemožnými spoločenskými, občianskymi, trestnými a mravnými zákonmi, 

vyfabrikovanými na ten účel.“ 

„Z hľadiska Nového Zjavenia existuje niekoľko úrovní cudzoložstva a smilstva: 

 1. Duchovné cudzoložstvo a smilstvo; 

 2. Duševné cudzoložstvo a smilstvo; 

 3. Fyzické cudzoložstvo a smilstvo; 

 4. Sexuálne cudzoložstvo a smilstvo; 

 5. Spoločenské a právne cudzoložstvo a smilstvo; 

 6. Morálne cudzoložstvo a smilstvo; a 

 7. Environmentálne cudzoložstvo a smilstvo.“ 

„Definícia a obsah ktoréhokoľvek z týchto cudzoložstiev a smilstiev nie sú nikdy 

určené procesom samotného aktu, ako to definujú ľudia, ale kvalitou, obsahom a 

povahou úmyslu, motivácie a dôvodu, s akým sa kto takého činu dopustil.“ 

„Duchovne nie je nikdy nikto súdený podľa procesu samotného aktu, ale podľa 

určujúcich faktorov, kvôli ktorým bol taký akt vykonaný. Nad nikým nemožno 

vyniesť správny, spravodlivý rozsudok podľa procesu samotného aktu, bez 

akéhokoľvek ohľadu na privodzujúce intenčné a motivačné faktory. S týmto 

princípom a pravidlom na mysli, pozrime sa krátko na rôzne úrovne alebo aspekty 

cudzoložstva a smilstva.“ 

„Chápuc to podľa takéhoto postoja Nového Zjavenia, duchovné cudzoložstvo 

znamená pôvodné prijatie Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, s následným 

odvrátením sa od Neho/Nej, uprednostniac hocijaké iné duchovné alebo náboženské 

hnutia, existujúce na vašej planéte. Samozrejme, táto definícia je aplikovateľná 

vždy a všade, nielen na vašej planéte. Duchovné smilstvo v tejto konotácii znamená 

úplné odmietnutie prijať Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a uprednostnenie 

namiesto toho akéhokoľvek iného existujúceho duchovného a/alebo náboženského 

hnutia.“ 

„Duševné cudzoložstvo znamená počiatočné prijatie pozitívnych myšlienok, 

pocitov, ideí, pojmov, vôle, úmyslu, motivácie, správania a postoja ohľadne 

kohokoľvek alebo čohokoľvek, a následné odvrátenie sa od nich a uprednostnenie 

ich negatívnych náprotivkov, ako ich definuje neduchovný negatívny stav. Duševné 

smilstvo znamená popretie, že existujú alebo že treba prijať a praktizovať nejaké iné 

duševné procesy než duševné procesy negatívneho stavu.“ 

„Fyzické cudzoložstvo znamená prijatie svojho vonkajšieho tela a mysle ako 

duchovnej súvzťažnosti ideí najvnútornejšej Duchovnej Mysle, a potom odvrátenie 

sa od týchto ideí a vkladanie všetkých hodnôt a významu života do najexternejších 

aspektov svojho života. Znamená to ale aj využívanie, zlé používanie a zneužívanie 

svojho fyzického tela a svojej vonkajšej mysle, nestarajúc sa patrične o ne a 

neudržiavajúc ich v rovnováhe so všetkými ostatnými aspektmi svojej mysle, po 

počiatočnom záväzku robiť to, a chvíľu to fakticky robiac. Fyzické smilstvo 

znamená odmietnutie prijať akýkoľvek iný zdroj života než fyzický a popretie, že 
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existuje akákoľvek iná než prírodná úroveň Stvorenia. Znamená to aj odmietnutie 

potreby vyvážiť svoj život vo všetkých jeho aspektoch.“ 

„Sexuálne cudzoložstvo znamená počiatočné prijatie faktu, že sexualita je duchovný 

všetko zahŕňajúci nástroj zdieľania, vzájomného úžitku, spoločného dobra, rozkoše, 

pôžitku a radosti a zdroj získavania väčšieho poznania Pána Ježiša Krista, iných a 

seba, ale pri následnej aplikácii tohto faktu využívať sexualitu z úplne sebeckých 

dôvodov a na manipuláciu, využívanie, zneužívanie a zlé zaobchádzanie s 

ostatnými. Toto je jedna z najhorších foriem cudzoložstva. Sexuálne smilstvo 

znamená popretie, že existujú akékoľvek iné aspekty sexuality než fyzické, a 

nebratie žiadneho ohľadu na sexuálne potreby iných, ale len na svoj vlastný fyzický 

pôžitok, fyzické uspokojenie a fyzické naplnenie.“ 

„Ako vidíte, v tomto ponímaní sexuálneho cudzoložstva a smilstva sa tento akt 

neobmedzuje len na vzťahy s inými než s vlastným manželským partnerom, ale 

cudzoložný a smilný môže byť aj vzťah medzi manželmi, ak sa k nemu pristupuje so 

zlými úmyslami, motiváciami a dôvodmi.“ 

„Spoločenské cudzoložstvo znamená predstierať, že niekto žije, dýcha a koná 

všemožné skutky, prácu a plnenia v záujme všetkých (a vedieť, že je to tak), ale v 

skutočnosti to robiť vo svojom vlastnom záujme, využívajúc spoločnosť ako 

prostriedok svojich vlastných sebeckých cieľov, namiesto slúženia spoločnosti s 

cieľom blaha pre všetkých. Spoločenské smilstvo znamená považovať spoločnosť za 

sluhu svojich vlastných potrieb, bez akéhokoľvek ohľadu na potreby členov 

spoločnosti.“ 

„Morálne cudzoložstvo je myslieť si, cítiť a veriť v jedno, a zároveň hovoriť, 

vyjadrovať sa a správať sa presne opačne, vediac, že je to zlé, napriek tomu však 

konajúc tak. Morálne smilstvo znamená prijať takýto spôsob života za jediný možný 

a uskutočniteľný, venujúc sa mu so všetkou vehemenciou, bez zvažovania 

akýchkoľvek iných možností.“ 

„Environmentálne cudzoložstvo je počiatočné považovanie svojho prostredia za 

odraz sentientnej mysle a — z tej pozície — venovanie patričnej starostlivosti 

svojmu prostrediu v súlade s princípom rovnováhy a ekológie, využívajúc však 

súčasne svoje prostredie deštruktívnym, bezohľadným a sebeckým spôsobom, 

vediac, že konať tak je zlé. Environmentálne smilstvo znamená odmietnutie 

akýchkoľvek iných úvah o svojom prostredí než ako o zdroji svojho bezohľadného 

využívania, zneužívania, zlého zaobchádzania a služieb, bez akéhokoľvek ohľadu na 

jeho ekológiu alebo potreby vyvažovania.“ 

„V hlbšom zmysle všetkých týchto aspektov cudzoložstva, byť cudzoložný znamená 

vedieť, že niečo je správne a pravdivé, a dokonca to aj navonok podporovať, napriek 

tomu však bažiť a úmyselne robiť to, čo je opakom toho poznania a pravdy. Na 

druhej strane, v hlbšom zmysle všetkých týchto aspektov smilstva, byť smilný 

znamená robiť veci zámerne pre seba, bez akýchkoľvek ohľadov na kohokoľvek 

iného alebo na akékoľvek iné úrovne reality, než čo pokladá za realitu dotyčný. 
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Kľúčovým slovom je tu slovo ,zámerne‘. Robiť niečo zámerne, či už s pozitívnym, 

alebo s negatívnym úmyslom, určuje stupeň cudzoložstva a smilstva pri 

akýchkoľvek jednotlivých alebo početných aktoch.“ 

„Jedným z tajomstiev sexuality všeobecne je jej priamy vzťah k hybnej sile života a 

to, že je nástrojom tvorby životných foriem. Kvôli tomuto tajomstvu je sexualita 

priamym účastníkom prenášania do týchto životných foriem ich obsahu, zmyslu, 

účelu, manifestácie, aktualizácie a realizácie. Táto rola sexuality z nej robí jeden z 

najmocnejších nástrojov na ovplyvňovanie formovania rôznych životných štýlov a 

spôsobov vzťahov, čo existujú v Stvorení, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula.“ 

„Nie je náhoda, že v dôsledku tejto rozhodujúcej roly bola sexualita u pseudo-

tvorcov cieľom ich najväčšej genetickej zmeny, znehodnocovania, prekrúcania a 

falšovania jej významu, účelu, aplikácie a praktizovania. Najdlhšie im trvalo, kým 

prišli s typom sexuality, ktorá nielenže by bola čo najvzdialenejšia čomukoľvek, čo 

sa považuje za skutočnú sexualitu v pozitívnom stave Stvorenia, ale ktorá by bola 

akoby schválená Bohom ako jediný možný súci a existujúci spôsob jej 

praktizovania.“ 

„A tak pseudo-tvorcovia uspeli vo fabrikácii typickej ľudskej sexuality, ktorá nemá 

nič alebo má len veľmi málo spoločného s tým, ako je sexualita ponímaná, vnímaná, 

chápaná, prenášaná, praktizovaná a manifestovaná všade inde v Stvorení a jeho 

multivesmíre. V tomto ohľade môžete povedať, že ľudská sexualita je stelesnením 

neprirodzenosti, nenormálnosti, zvrátenosti, znehodnotenia, nemožnosti a že je 

zmesou prvkov tých najopačnejších a najnezlučiteľnejších kvalít.“ 

„Kvôli zopakovaniu, ľudská sexualita je čosi, čo je úplne nemožné, umožnené 

neprirodzeným, násilným spojením rôznych prvkov, ktoré nemajú nič spoločné, 

udržiavaných v ich zoskupení špeciálnym typom duchovnej, súvzťažnej, magickej a 

genetickej väzby, ktorú vaša ľudská myseľ nemôže ani vzdialene pochopiť!“ 

„Musíte pochopiť, že jedno z tajomstiev sexuality možno nájsť vo fakte, že 

sexualita je brána, cez ktorú pravý život vchádza do svojich foriem alebo nositeľov. 

Každý, kto má kľúč od tej brány, sa stáva najvplyvnejším prvkom toho, ako bude 

vedený život v tej forme alebo nositeľovi. Keby pseudo-tvorcovia nechali sexuálnu 

štruktúru pozitívneho stavu nedotknutú, totálne by v ich úsilí zlyhali, pretože 

sexualita je vodič životných energií a ich celkového obsahu tým najtajomnejším a 

najzáhadnejším spôsobom. Do svojich nositeľov vovedie čokoľvek, čo sa do nej 

vloží.“ 

„Pozitívna konotácia sexuality, pochádzajúca z Pána Ježiša Krista, vedie všetky 

správne idey života a ich pravého duchovného zdroja, čo činí ten život pravým, 

správnym a živým. Preto nemožno so zmenou takého života urobiť nič, pokým jeho 

vodič nie je úplne prestavaný a napojený na nejaký iný zdroj než na Pána Ježiša 

Krista a Jeho/Jej pravé duchovné princípy.“ 

„Pseudo-tvorcovia sa teda pustili do rozsiahleho experimentovania so sexualitou, 

ktoré trvalo mnoho miliónov rokov, kým neprišli s najvhodnejšou kombináciou, 
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zobrazenou v tom, čo poznáte ako ľudskú sexualitu. Dovtedy vôbec neexistovalo ani 

nebolo vymyslené nič tohto charakteru.“ 

„Hlavným cieľom fabrikácie ľudskej sexuality bolo odpojiť ju od jej pravého 

duchovného zdroja — Pána Ježiša Krista — zabrániť jej tým vo vedení pravého 

života a napojiť ju na neduchovný zdroj, z ktorého by privádzala ten 

najneprirodzenejší, najzvrátenejší, najskreslenejší, najsfalšovanejší a najnemožnejší 

život — ľudský život.“ 

„Dosiahnuť to bola tá najťažšia úloha a experimentovanie pseudo-tvorcov 

sprevádzali v tomto ohľade mnohé neúspechy. Tu je ten problém, že sexualita je 

neoddeliteľne spojená s pravým životom a jeho živosťou. Akýkoľvek pokus odpojiť 

ju od toho zdroja končí takmer okamžite smrťou.“ 

„Bolo treba prísť s nejakým nezvyčajným spojením opačných síl, spojac ich 

dohromady takým spôsobom, aby sa imitovalo skutočné bytie nažive a žitie, a 

takmer okamžite ich napojiť na sexualitu, odpájajúc zároveň počas toho sexualitu 

od pravého zdroja života. Falošný život musí byť takmer totožný s originálnym, aby 

prinútil sexualitu viesť túto novú formu nezvyčajného a nemožného ,života‘.“ 

„V skutočnosti sa tu urobilo to, že pravá sexualita, ako ju chápu a praktizujú všetci 

ľudia v pozitívnom stave, bola nahradená alebo zablokovaná falošnou, 

vyfabrikovanou z rôznych prvkov vzatých z pravého sentientného života. Táto 

falošná sexualita alebo pseudo-sexualita sa stala vodičom ľudského života, 

vykonštruovaného z ideí vyžarujúcich z negatívneho stavu Pekiel.“ 

„Úplné odstránenie pravej sexuality z akéhokoľvek života, vrátane ľudského života, 

nie je možné, lebo nakoľko sexualita je vodičom pravého života, funguje ako 

elektrické vedenie, ktoré vedie elektrinu — v tomto prípade pravý život. Takže, bez 

toho vedenia by žiadna elektrina života nebola k dispozícii. (Je tu súvzťažné 

tajomstvo medzi touto rolou sexuality a fyzickými javmi elektrických a 

magnetických síl.“ 

„Fyzické javy elektrických a magnetických síl sú fakticky najpriamejšou 

súvzťažnosťou tejto roly sexuality v každom zmysle. V skutočnosti by žiadny taký 

fyzický jav nemohol v prírode existovať alebo sa manifestovať, pokiaľ by nebola a 

neexistovala táto duchovná realita sexuality a jej rola.)“ 

„To vedenie však možno zakryť, izolovať, utajiť a zmeniť jeho štruktúru takým 

spôsobom, aby mu bolo umožnené viesť len úplne obmedzené množstvo toho 

života, postačujúce na udržiavanie zdania života v akejkoľvek jeho forme. Zároveň 

je možné využiť zvyšok potenciálov toho vedenia, napojením ho na nejaký iný 

zdroj, zdroj falošného života, prinútiac ho viesť v tomto nezvyčajnom a nemožnom 

spojení všetko, čo doň dáte.“ 

„Takto bola vyfabrikovaná ľudská sexualita. Proces a prostriedky tej fabrikácie sú 

také zložité a komplikované, že ľudská myseľ nemá žiadne súvzťažné idey, pojmy, 

predstavy alebo slová, pomocou ktorých by bolo možné porozumieť a pochopiť, ako 
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sa toto všetko urobilo. Bolo by márne pokúšať sa priblížiť to čo i trochu vášmu 

chápaniu.“ 

„Zároveň bola v procese tejto fabrikácie do ľudskej mysle vštepená vrodená idea, 

tvrdiaca, že ľudská sexualita a spôsob, akým je chápaná, praktizovaná a prikazovaná 

rôznymi duchovnými, náboženskými, morálnymi, spoločenskými a právnymi 

zákonmi, je to jediné možné, správne a zbožné.“ 

„Keďže je táto idea v ľudskej mysli a v ľudskom tele geneticky zakorenená, pre 

každého človeka je takmer nemožné ponímať sexualitu akokoľvek inak. Nie div, že 

prevratné učenie Nového Zjavenia o sexualite odradilo tak veľa ľudí a tvojich 

bývalých ,priateľov‘, Peter.“ 

„Pseudo-tvorcovia v tomto ohľade dosiahli, že do systému ľudského života 

zabudovali zložité pocity viny, hanby, rozpakov, hnusu a odporu k akémukoľvek 

inému spôsobu sexuálneho života. Takže, u väčšiny ľudí pomyslenie alebo túžba po 

akomkoľvek inom spôsobe sexuálneho života v nich vyvoláva tieto protivné pocity, 

zapríčiňujúce im početné sexuálne a iné duchovné, duševné a fyzické problémy, 

nevedúce k ničomu inému než k sexuálnym zvrátenostiam, pohlavným chorobám, 

syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), utrpeniu a všemožnému 

trápeniu.“ 

„Nanešťastie, tento biedny výsledok len upevňuje tradičné ľudské ponímanie 

sexuality, hovoriac vám, že keby ste žili váš sexuálny život tak, ako to prikazujú 

všetky ľudské zákony a spoločenské očakávania a tradície, nedopadli by ste takto 

biedne, nech už je forma alebo manifestácia toho akákoľvek. Takže, ľudia v 

podstate nemajú príliš na výber, kým žijú ľudský život, jedine uplatňovať ich 

sexualitu tak, ako to prikazujú rôzne ich zákony.“ 

„Ale, ako bolo uvedené vyššie, v štruktúre, obsahu, koncepcii a praxi ľudskej 

sexuality nie je nič ozaj normálne, zdravé, prirodzené, správne, morálne, duchovné, 

legálne alebo podobne. Hlavným dôvodom je, že viac než 95 percent jej celkovej 

kapacity je napojených na nepravý zdroj. Len menej než päť percent z nej je 

napojených na pravý zdroj.“ 

„Avšak, kvôli zaisteniu, že to minimálne spojenie ľudskej sexuality s pravým 

zdrojom neovplyvní jej ľudskú orientáciu v pozitívnom zmysle, ponímanie a 

chápanie toho zdroja bolo ohromne prekrútené, sfalšované, skreslené a znetvorené, 

do takej miery, že sa nijako nepodobá jeho skutočnej pôvodnej identite. Týmto 

spôsobom bolo bezpečne, natrvalo zaistené prosperovanie ľudskej sexuality v 

podobe, v akej je.“ 

„Ako píšeš tieto slová, Peter, pociťuješ slabý náznak protivných, averzných a 

znechucujúcich pocitov, ktoré sa ti snažia povedať, že to, čo si práve napísal, je 

totálny nezmysel, výmysel tvojej vlastnej predstavivosti, alebo nejaké zvláštne 

vnútenie nejakého negatívneho ducha či démona.“ 



KAPITOLA 20 

- 473 - 

„Tento tvoj zážitok, Peter, len dokazuje, čo sa tu oznamuje o ľudskej sexualite. Súc 

obdarený typickou ľudskou sexualitou, si obdarený aj geneticky zakódovanými 

pocitmi hnusu, viny a odporu k čomukoľvek, čo odporuje ľudskému ponímaniu 

sexuality.“ 

„Nalaď sa však, prosím ťa, na tých menej než päť percent spojenia ľudskej sexuality 

s Darcom Života. Tvoja duchovná intuícia z tej oblasti ti vraví čosi celkom iné. Tam 

je ohromná spriaznenosť a vnútorná istota ohľadne toho, čo sa tu oznamuje. 

Načúvaj tej vnútornej intuícii, ,tichému hlásku vo vnútri‘ a ignoruj všetky tie 

vnútené negatívne pocity o tejto záležitosti.“ 

„Vzhľadom na tieto fakty, aké sú potom základné rozdiely medzi sexualitou vo 

všeobecnosti a konkrétne ľudskou sexualitou? Niektoré z týchto rozdielov možno 

sformulovať a uviesť. Ďalšie sú príliš ťažké na pochopenie obmedzenou ľudskou 

mysľou.“ 

„Jeden z hlavných rozdielov možno nájsť vo vyššie spomenutom fakte, že ľudská 

sexualita je viac než 95-imi percentami svojho obsahu napojená na zlý zdroj života. 

Preto v ohromnej väčšine situácií privádza a dopravuje ľudskej mysli nesprávne 

idey, vnímania, chápania a skúsenosti života vo všetkých jeho aspektoch. Tým bráni 

ľuďom v uvedomovaní si pravej reality bytia a existencie na všetkých jej 

úrovniach.“ 

„Kvôli tejto situácii ľudia nemajú ani potuchy, čo to vlastne život a sexualita je. Súc 

izolovaní a odlúčení od všetkých ostatných v Stvorení a Zóne Vymiestnenia, nemajú 

žiadne skúsenostné porovnanie medzi ich chápaním, ponímaním a praxou života a 

sexuality, a chápaním, ponímaním a praxou života a sexuality všetkých ostatných.“ 

„Nepoznajúc nikoho alebo nič iné súce a existujúce, ľudia majú tendenciu 

usudzovať, že žiadne iné ponímanie, chápanie a prax sexuality nie sú možné.“ 

„Na druhej strane, v pravej realite sexuálneho života všetkých sentientných entít 

pozitívneho stavu je ich sexualita napojená na pravý zdroj skutočného života — 

Pána Ježiša Krista a všetky Jeho/Jej duchovné princípy. Kvôli tomuto napojeniu im 

ich sexualita privádza a dopravuje len správne a autentické idey o živote a o 

všetkých záležitostiach žitia a praktizovania ich sexuality, za takým účelom, za 

akým ju zaviedol a zdieľal Pán Ježiš Kristus.“ 

„Ďalším hlavným, základným rozdielom je to, že ľudská sexualita je úplne a 

kompletne externalizovaná a zameraná na fyzično. Má úplne malú duchovnú 

konotáciu a len veľmi nejasnú duševnú konotáciu, v podobe neurčitých pocitov 

naplnenia a uspokojenia. Kvôli tejto pozícii ľudskej sexuality nemôže medzi mužom 

a ženou počas pohlavného styku nikdy dôjsť k žiadnemu skutočnému, všetko 

zahŕňajúcemu zdieľaniu. Ľudia sú fakticky uväznení v ich vlastnej skúsenostnej 

modalite, ktorá nemôže sprostredkovávať žiadnym iným spôsobom než cez 

vonkajšie pozorovanie alebo hlasité zvuky, ktoré sprevádzajú taký styk.“ 
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„Interpretácia týchto hlasitých zvukov a vonkajšieho pozorovania je však veľmi 

chabým prvkom zdieľania vnútorných zážitkov tohto procesu, pretože slová a 

fyzický prejav môžu byť buď predstierané, alebo neschopné sprostredkovať 

skutočný stav a proces toho zážitku.“ 

„Ľudia teda nemôžu nikdy s istotou vedieť, čo ich sexuálny partner skutočne zažíva 

počas pohlavného styku. A nielen to, ale veľmi často sú popletení a zmätení 

ohľadne svojich vlastných osobných alebo intímnych zážitkov, často končiac s 

pocitmi prázdnoty, sklamania a miernej depresie.“ 

„Ako klinický psychológ, Peter, vieš príliš dobre, koľko ľudských žien je 

pripravených dokonca aj o zažitie ich vlastného orgazmu. A čo ľudskí muži, ktorí sú 

frustrovaní možnosťou impotencie a predčasnej ejakulácie? A ľudí sužujú mnohé 

iné také problémy, nedovoľujúc im zažiť ľudskú sexualitu ani v rámci jej vlastných 

ohromných limitov. Toto je výsledok externalizácie ľudskej sexuality a jej 

zamerania na fyzično.“ 

„Štruktúra ľudskej sexuality je úzko spätá s jej anatomickou štruktúrou. Ľudské 

pohlavné orgány boli zámerne umiestnené v najnešikovnejšej a najnepohodlnejšej 

pozícii, pričom je umením pokračovať dlhšie v pohlavnom styku bez svalových 

kŕčov alebo fyzickej bolesti, alebo nejakých iných nepríjemných fyzických 

symptómov, ktoré komplikujú zažitie skutočnej radosti z pohlavného styku. Človek 

musí byť veľmi invenčný pri osvojovaní si a zavádzaní rôznych neobvyklých 

sexuálnych pozícií a spôsobov styku, aby plne využil ľudské potenciály svojej 

sexuality.“ 

„U ľudského muža závisí schopnosť vykonávať pohlavný styk výlučne od 

dosiahnutia a následného udržania dostatočne dlhej erekcie jeho penisu. Kvôli 

všelijakým predsudkom, predpojatosti, poverám a rôznym iným, duchovným, 

duševným a fyzickým problémom toto nie je vždy možné. Priveľa vonkajších a 

vnútorných faktorov môže nepriaznivo ovplyvňovať túto schopnosť. Človek je teda 

závislý od prílišného počtu ďalších faktorov, ktoré sú zdanlivo mimo kontroly 

každého ľudského muža. A ak a keď sa dosiahne erekcia a je patrične udržaná na 

dostatočne dlhý čas, koľko ľudských mužov je schopných dosiahnuť ďalšiu erekciu 

hneď po svojej ejakulácii?“ 

„Pohlavné cykly ľudského muža a ľudskej ženy nie sú nikdy správne zosúladené. 

Muži dosahujú orgazmus rýchlejšie než ženy. Nie je pre nich ľahké počas 

pohlavného styku dosiahnuť súčasný orgazmus rovnakej intenzity. Niektoré ľudské 

ženy sú schopné zažívať mnohonásobné orgazmy, niektoré žiadny. Koľko ľudských 

mužov je schopných prežívať mnohonásobné orgazmy? Nemnohí, ak vôbec niekto.“ 

„Najfrustrujúcejším faktorom ľudskej sexuality je to, že hoci je pre ľudí 

najintímnejším dostupným prostriedkom na zažívanie iných, ich vzájomný sexuálny 

zážitok im nikdy nedovoľuje preniknúť do myšlienok, pocitov, emócií, stavov a 

procesov ich sexuálneho partnera, v jedinečnej konfigurácii osobnosti ich partnera. 

Dokonca aj s takým intímnym zdieľaním, aj keď primárne fyzickým, stále zostávajú 
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jeden pre druhého záhadou. Bez ohľadu na to, ako často majú pohlavný styk, bez 

ohľadu na to, ako dlho sa poznajú, niečo dôležité o nich zostáva vždy pred tým 

druhým skryté.“ 

„Dôvodom tejto situácie s ľudskou sexualitou je to, že je odpojená od jej správneho 

duchovného a duševného zdroja. Chýbanie tohto rozhodujúceho a životne 

dôležitého spojenia je stále prítomné počas pohlavného styku aj po ňom, hoci 

väčšina ľudí nie je schopná určiť, čo im tak naliehavo chýba. Nikto, alebo len veľmi 

málo ľudí vie, že toto odpojenie je hlavnou príčinou všetkých tragédií ľudskej 

sexuality.“ 

„Vďaka čudnej anatomickej štruktúre a čudnej duchovnej, duševnej a fyzickej 

zmenene bol z ľudskej sexuality urobený nástroj negatívneho stavu na držanie ľudí 

v slepote a v neschopnosti zažiť všetko zahŕňajúce zdieľanie s kýmkoľvek. Všetko 

zahŕňajúce zdieľanie by im umožnilo objaviť prirodzenosť pozitívneho stavu, 

zakorenenú v takom zdieľaní, a otočiť sa chrbtom negatívnemu stavu. Toto je 

dôvod, prečo bola ľudská sexualita štruktúrovaná spôsobom, akým je.“ 

„Ďalším veľkým obmedzením ľudského tela v súvislosti s jeho sexualitou je to, že 

percepčné a zmyslové schopnosti ľudí sú nesmierne obmedzené čo do rozsahu a 

frekvencií. Svojimi fyzickými zmyslovými orgánmi sú ľudia schopní vnímať a 

pociťovať len extrémne obmedzený rozsah, súc ochudobnení o akékoľvek vnímanie 

akýchkoľvek frekvencií, ktoré sú za hranicou alebo mimo toho rozsahu. A nielen to, 

ale ich fyzické zmyslové orgány nezobrazujú presne realitu toho, čo vnímajú.“ 

„Máte tu teda dva obmedzujúce faktory: po prvé, ľuďom uniká množstvo pestrých 

zážitkov kvôli ich neschopnosti vnímať a zažívať veci mimo rozsahu a frekvencií, 

ktoré sú im dostupné; po druhé, to, čo je v rozsahu a frekvenciách ich vnímania a 

zažívania, neodráža skutočnú realitu vnímaného javu. Inými slovami, to, čo vnímajú 

ako realitu, nie je skutočná realita, ale je to buď skreslená realita, alebo úplne 

falošná.“ 

„Preto všetko, čo zažívajú ľudia počas svojho pohlavného styku, ako aj počas 

čohokoľvek iného, je buď skreslené, alebo falošné, alebo je to mimo rozsahu a 

frekvencií ich zmyslových percepčných schopností.“ 

„Dobrým príkladom tejto situácie je, že každá sentientná entita, ako aj všetko žijúce, 

vrátane ľudí, zvierat, rastlín atď., neustále vyžaruje veľmi jedinečnú sféru, 

špecifickú pre ich povahu, vo forme vĺn, energií, farieb, svetiel, vône alebo 

čohokoľvek toho druhu. Táto sféra je odrazom a obsahuje všetky kategórie, atribúty, 

črty a schémy jedinečnej štruktúry a dynamiky každého jedinca a individualizovanej 

životnej formy.“ 

„Žiadny človek, alebo len máloktorý dokáže krajne obmedzeným spôsobom vnímať 

tieto sféry, nesprávne ľuďmi nazývané aury. Ale tí, čo sú schopní nejako vnímať 

tieto takzvané aury, nedokážu vydedukovať žiadne konkrétnosti o povahe tých, čo 

ich vyžarujú, až na veľmi všeobecné a nepresné veci. Ako z tohto vidíte, ľudské 

percepčné a zmyslové schopnosti sú krajne obmedzené a jednostranné, poskytujúce 
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im vo väčšine prípadov nesprávne alebo falošné vnímanie reality, ako aj jeden 

druhého.“ 

„Vezmúc do úvahy všetky tieto faktory, aké sexuálne vzťahy alebo akékoľvek iné 

vzťahy v tej veci sú ľudia schopní docieliť? Veľmi obmedzené, skreslené, 

nenapĺňajúce, neuspokojivé a zväčša prázdne, bez akéhokoľvek skutočného 

významu. Pretože ľudia nemajú žiadne iné skúsenostné porovnanie než svoje 

vlastné, nemajú fakticky žiadnu skúsenosť so skutočnou sexualitou alebo s 

čímkoľvek iným. Ich vzťahy sú úplne mimo, nereálne (ty by si, Peter, povedal, že 

,smrdia‘).“ 

„Naproti tomu, duchovná, duševná, fyzická a anatomická štruktúra sexuality v 

pozitívnom stave je v porovnaní s ľudskou sexualitou úplne iná. Sexualita, v jej 

skutočnom význame, je zažívaná, prejavovaná a zdieľaná súbežne a súčasne 

duchom, dušou a telom v zjednotení, harmónii a jednote ich funkcií. 

Najvnútornejšie, vnútorné a vonkajšie aspekty sexuality sú vnímané a prejavované 

ako jeden neoddelený zážitok.“ 

„Pohlavné orgány sentientných entít pozitívneho stavu sú štruktúrované a 

umiestnené takým spôsobom, aby sprostredkovali plnosť obsahu a kvality 

jedinečnosti duchovnosti, duševnosti a fyzična každého jednotlivca. Skutočný 

pohlavný styk teda nie je nikdy obmedzený na vonkajšie zažívanie toho, ako má 

vagína v sebe penis a ako je penis vo vagíne.“ 

„A hoci sentientné entity v pozitívnom stave majú pohlavné orgány v ich fyzických 

zložkách, odpovedajúce ľudským pohlavným orgánom, ich štruktúra, funkcia, účel a 

začlenenie v celom sentientnom systéme sú úplne iné. Predovšetkým, tieto orgány 

sú vždy, za každých podmienok pripravené zdieľať. Ich funkcia a potencia je plne 

ovládaná sentientnou vedomou mysľou (nemajú nevedomú myseľ!). Aj muži, aj 

ženy dokážu rovnako zažiť viacnásobné orgazmy.“ 

„Proces pohlavného styku v pozitívnom stave možno ponímať nasledovne:“ 

„Každá sentientná entita vyžaruje veľmi jedinečnú, viditeľnú sféru, v ktorej sú plne 

obsiahnuté a vyjadrené jedinečné kvality duchovnej, duševnej a fyzickej povahy 

jeho/jej osobnosti. Táto sféra je plne nabitá sexuálnou energiou, ktorá privádza tieto 

jedinečné kvality ku každému, kto je v blízkosti toho jednotlivca a otvára sa 

zdieľaniu.“ 

„Sú dva rôzne aspekty vyžarujúce z tejto sféry. Jedným je sexuálny aspekt, 

prístupný a vnímateľný len osobou opačného pohlavia — u muža ženou a u ženy 

mužom. Druhým je všeobecný aspekt, prístupný a vnímateľný kýmkoľvek. Tieto 

dva aspekty majú rozdielnu funkciu, ale oba sú použité na zdieľanie jedinečných 

charakteristík jedinca na inej úrovni života.“ 

„Sexuálny aspekt je najjedinečnejší, pričom nie je žiadnym duplikátom rovnakej 

štruktúry a obsahu. Nesie v sebe veľmi špeciálnu črtu, ktorú mu poskytol Pán Ježiš 
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Kristus za účelom súkromného, intímneho a osobného vzťahu s Ním/Ňou a s 

feminitou a s maskulinitou všeobecne.“ 

„Pred pohlavným stykom je k potenciálnemu sexuálnemu partnerovi vyslaný 

znateľný signál. Ak ten signál nájde priaznivú odozvu, vracia sa k vysielateľovi 

naplnený jedinečnou a neobyčajne príťažlivou a vzrušujúcou vôňou a neobyčajnou 

duchovnou, duševnou a fyzickou pripravenosťou.“ 

„V prípade nepriaznivej odozvy sa signál vracia k vysielateľovi tlmočiac pocit 

vďaky a ocenenia za poskytnutie možnosti zúčastniť sa jedinečného zážitku, na 

ktorý nebol prijímateľ v danom momente pripravený. Muži a ženy sú si rovní, či už 

sú na vysielacom, alebo na príjmovom konci.“ 

„Počas pohlavného styku je vyslaná a obklopí prijímateľa jedinečná sexuálna sféra, 

obsahujúca rovnomerným a vyváženým spôsobom všetky jedinečné charakteristiky 

maskulinity alebo feminity vysielateľa, ako aj všetky jedinečné kvality jeho/jej 

osobnosti, zo všetkých jej duchovných, duševných a fyzických aspektov. Prijímateľ 

sa následne stáva zároveň vysielateľom a zaplaví vysielateľa, ktorý sa stáva aj 

prijímateľom, svojou vlastnou jedinečnou sexuálnou sférou.“ 

„Počas tohto zaplavenia a úplného preniknutia vzájomne splynú a rovnako si 

vymenia celý obsah svojich osobností, všetkých svojich jedinečných sexuálnych 

charakteristík, ako aj svojich duchovných, duševných a fyzických stavov. Počas tej 

výmeny sa udeje niekoľko vecí:“ 

„1. Každý účastník získava jedinečný zážitok toho, aká je a ako 

funguje tá druhá osoba. Pamätajte si, prosím, že každá osoba je 

nekonečne a večne iná. Nie sú možné žiadne dva rovnaké zážitky, 

dokonca ani s tou istou osobou, ak s ním/ňou máte pohlavný styk. 

Vždy sa zažije niečo nové a iné. 

2. Jedna osoba zažíva tú druhú osobu v sebe, a zároveň v tej osobe. 

3. Jedna osoba zažíva seba v tej druhej osobe, a zároveň v sebe, s 

neobyčajnou intenzitou a jasnosťou. 

4. Jedna osoba zažíva, ako ho alebo ju zažíva v sebe tá druhá osoba. 

5. Jedinečné vzájomné zažívanie sa v stave splynutia (nič také nikdy 

predtým neexistovalo). 

6. Nezvyčajné zažitie jedinečnej prítomnosti Pána Ježiša Krista v tej 

osobe a v sebe a výmena a splynutie toho zážitku. 

7. A úplne nové a jedinečné zažitie aspektu života, ktorý nikdy 

predtým neexistoval v skúsenostnej modalite.“ 

„Počas tohto mnohonásobného, jedinečného spôsobu zažívania, keď sa vymieňajú a 

splývajú všetky aspekty toho spôsobu, dochádza k duchovnej, duševnej a fyzickej 

prítomnosti Pána Ježiša Krista, vnášajúcej do toho spôsobu úplne nový, 

najslastnejší, najblaženejší a najneobyčajnejší zážitok, ktorý vrcholí v ohromnom 

duchovnom, duševnom a fyzickom orgazme.“ 

„Počas toho orgazmu sa dejú dve dôležité veci:“ 
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„1. Je zjavený a zažitý úplne nový, dovtedy neznámy aspekt 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, prirodzenosti vysielateľa a 

prirodzenosti prijímateľa, a opačne (teraz viete, prečo bola v 

predchádzajúcej časti Nového Zjavenia sexualita považovaná za 

jeden z najdôležitejších nástrojov na získanie väčšieho, hlbšieho a 

intenzívnejšieho poznania, chápania a lásky Pána Ježiša Krista, 

iných a seba).“ 

„2. Rodí sa úplne nová, dovtedy nedostupná a nepredstaviteľná idea, 

ktorú Pán Ježiš Kristus okamžite nadelí novým individuálnym 

sentientným životom, ktorá sa stáva právom novou, jedinečnou, 

slobodnou a nezávislou sentientnou entitou.“ 

„Keďže toto je jedinečný zážitok, potom, aby sa dosiahla nekonečná rozmanitosť 

takých jedinečných zážitkov, s cieľom obohatiť a skvalitniť svoj život a kvôli 

radosti, rozkoši, pôžitku, výmene a získaniu väčšieho poznania, chápania a lásky 

Pána Ježiša Krista, iných a seba, taký zážitok nemôže byť nikdy obmedzený len na 

jednu inú osobu.“ 

„Táto situácia však nevylučuje možnosť byť vďaka vlastnej voľbe duchovne v 

manželstve naveky s jednou osobou. Také duchovné manželstvo ale neobsahuje 

žiadnu predstavu výlučnosti, majetníctva, žiarlivosti alebo iných negatívnych 

charakteristík, aké tak jasne vidieť v ľudských manželstvách. Pravé duchovné 

manželstvo, kvôli svojmu vlastnému rastu, pokroku a zdokonaľovaniu sa, nielen 

podporuje takú nekonečnú rozmanitosť sexuálnych zážitkov s inými jedincami 

opačného pohlavia, ale vyžaduje si ju ako základnú potrebu pre udržanie takého 

manželstva.“ 

„Toto je to vyhlásenie o sexualite a o duchovných manželstvách, s prijatím ktorého 

majú mnohí čitatelia tejto knihy, ako aj predošlých kníh napísaných týmto 

sprostredkovateľom, také veľké ťažkosti, do tej miery, že ho odmietajú a odvracajú 

sa od Nového Zjavenia. Ale vzhľadom na vyššie uvedené fakty je predsa logické 

predpokladať, že toto je jediná možnosť.“ 

„V ľuďoch je však vrodená a geneticky zakorenená neochota alebo odpor k tomuto 

ponímaniu sexuality, čo im takmer znemožňuje vidieť túto krásnu logiku.“ 

„Kvôli opätovnému zopakovaniu, každý, kto číta túto kapitolu, má Bohom dané 

právo a výsadu prijať, alebo odmietnuť, čo sa tu o tejto záležitosti zjavuje. Nikto nie 

je nútený v niečo uveriť. Ak niekto nevidí logiku tejto situácie a usporiadania, 

nebude ho možné presvedčiť žiadnymi inými prostriedkami.“ 

„Sú však ďalšie tajomstvá o sexualite, ktoré treba zjaviť. Budú zjavené v 

nasledovných bodoch:“ 

„1. Ak vezmete do úvahy fakt, že hlavnou všeobecnou rolou sexuality je viesť život 

od jeho pravého zdroja k jeho rozličným formám — teda dopravovať všetky 

náležité, správne a pravdivé idey života, potom pre večné prežitie všetkých 
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sentientných entít, ktoré sú najdôležitejšími nositeľmi života, je v tomto ohľade 

najrozhodujúcejším faktorom plne, priamo i nepriamo pochopiť, porozumieť a 

aplikovať prirodzenosť sexuality.“ 

„Sexualita, súc vodičom alebo prenášateľom života do jeho nositeľov, odráža 

štruktúru pravého života. Vo svojej pôvodnej štruktúre má sexualita tri hlavné 

aspekty, ktoré súvzťažia s troma hlavnými aspektmi sentientnej mysle. Sexualita 

teda pozostáva z najvnútornejšieho, duchovného aspektu, intermediárneho alebo 

duševného aspektu a z vonkajšieho alebo fyzického aspektu.“ 

„Tieto aspekty sexuality sú vo vzájomnom vzťahu diskrétne a v rámci nich 

samotných sú kontinuálne. V ich celkovej štruktúre fungujú ako jeden zjednotený 

činiteľ.“ 

„Funkciou najvnútornejšieho, duchovného aspektu sexuality je neustále privádzať 

správne duchovné idey života do jeho nositeľov. Ako viete, tieto idey znamenajú 

bytie nažive každého nositeľa života. Jedinec žije a je nažive vďaka tomu, že sú 

mu/jej neustále dodávané správne duchovné idey života. Toto je centrálne 

postavenie sexuality voči centrálnemu postaveniu najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle, ktorá používa sexualitu ako prostriedok vyžarovania životného podporného 

systému ku všetkým ostatným aspektom akejkoľvek sentientnej mysle.“ 

„Funkciou intermediárneho/prostredného alebo duševného aspektu sexuality je 

privádzať správnu predstavu transformácie všetkých duchovných ideí života do 

duševných procesov alebo duševnej činnosti akejkoľvek sentientnej mysle. Tento 

aspekt sexuality teda poskytuje vhodnú a správnu atmosféru a základ, na ktorom sa 

v súlade s duchovným stavom formuje zdravá duševnosť a následne sa manifestuje 

v takých procesoch, ako myslenie, cítenie, chcenie, ako aj všetky ostatné duševné 

procesy. Vnútorná sentientná myseľ používa sexualitu ako prostriedok na 

vyžarovanie procesov svojej duševnej činnosti ku všetkým ostatným aspektom 

akejkoľvek sentientnej mysle. Bez vedenia týchto procesov by bola sentientná 

myseľ odpojená od vnímania svojej vlastnej duševnej činnosti.“ 

„Funkciou vonkajšieho alebo fyzického aspektu sexuality je neustále viesť vhodné a 

správne idey foriem pre jednanie, správanie, postoje, motiváciu a vonkajší zjav 

každej sentientnej mysle. Tento aspekt sexuality dáva sentientnej mysli pocit 

stávania sa tým, čím jedinec skutočne je vo svojej vlastnej vonkajšej, externej 

manifestácii a konkrétnom zažívaní života skrz spôsob správania, vzťahy a 

schopnosť vnímať a oceňovať prírodné aspekty manifestácie života.“ 

„V súhrne týchto aspektov sexualita funguje ako vodič patričných ideí 

zjednocujúcich princípov všetkých úrovní, stupňov a sfér života a sentientnej mysle. 

Táto rola sexuality predstavuje jedno z najväčších tajomstiev jej funkcie.“ 

„Z tejto roly sexuality teraz vidíte, prečo bola hlavným terčom genetických zmien 

pseudo-tvorcov. Ak by pseudo-tvorcovia nedokázali sexualitu odstaviť na vedľajšiu 

koľaj od privádzania správnych ideí života vo všetkých jej troch aspektoch, nikdy 
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by v aktivácii negatívneho stavu neuspeli. S istotou môžete povedať, že väčšina ich 

experimentovania sa v tomto ohľade točila okolo menenia sexuality.“ 

„Keď fabrikovali ľudí a ľudský život, pseudo-tvorcovia, po prvé, skonštruovali 

pseudo-najvnútornejšiu myseľ, s ktorou spojili najvnútornejší, duchovný aspekt 

sexuality. Po druhé, po skonštruovaní pseudo-vnútornej mysle túto spojili s 

intermediárnym/prostredným alebo duševným aspektom sexuality. A po tretie, 

vonkajší alebo fyzický aspekt sexuality spojili s pseudo-vonkajšou mysľou, ktorú 

skonštruovali na ten účel.“ 

„Aby sexualite dodali životný podporný systém, pseudo-tvorcovia skonštruovali zo 

špeciálneho duchovného, duševného a fyzického genetického materiálu bočnú linku, 

ktorou napojili sexualitu na onen nekonečne malý otvor, existujúci z najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle, z pravej vnútornej mysle a z pravej vonkajšej mysle. Táto bočná 

linka bola starostlivo skonštruovaná tak, aby bolo sexualite dodávané len 

obmedzené množstvo životných energií, poskytujúce jej životný podporný systém, 

no nič iné. Nemôže viesť žiadne vhodné a správne idey duchovnosti, duševnosti či 

telesnosti, a teda pravého života.“ 

„Ľudský život a ľudská sexualita, nemajúc žiadne priame spojenie a zažitie pravého 

života na žiadnej z jeho úrovní, vôbec nevníma, nechápe a neponíma, čo je to 

vlastne život a sexualita. Ľudia sú namiesto toho cez ich sexualitu neustále kŕmení 

zlými, skreslenými a sfalšovanými ideami, vytváranými v pseudo-najvnútornejšej 

mysli, v pseudo-vnútornej mysli a v pseudo-vonkajšej mysli a následne vedenými 

do všetkých úrovní ich vlastného života.“ 

„Ľudia sú zároveň pomocou nesprávne napojenej sexuality neustále kŕmení jednou 

špeciálnou ideou, ktorá im prostredníctvom všetkých spôsobov vnímania, chápania, 

pocitov a prejavu hovorí, že ich život a spôsob, akým chápu a praktizujú ich 

sexualitu, je správny a jediný možný a že akýkoľvek iný spôsob alebo štýl žitia a 

praktizovania ich života a sexuality nie je zlučiteľný so žiadnym životom. K tejto 

idei je pridaný pocit viny, hanby a trápnosti, ak by niekto chcel, túžil, prial si alebo 

praktizoval svoj život a sexualitu nejakým iným spôsobom, nezlučiteľným s 

prikázanou praxou. Týmto zničujúcim opatrením je pokračovanie ľudského života a 

jeho sexuality, presne v podobe, v akej sú, zaistené na neurčito.“ 

„2. Z vyššie uvedeného ponímania sexuality možno vydedukovať ďalšie tajomstvo o 

nej.“ 

„Je zrejmé, že funkcia a rola sexuality nie je obmedzená na to, čo ľudia nazývajú 

milovanie sa. Milovanie sa alebo pohlavný styk je spôsob prejavovania sa a 

vnímania sexuality na všetkých jej troch úrovniach.“ 

„V tomto ohľade je nutné rozlišovať medzi dvoma faktormi: 1. Medzi sexualitou 

ako takou; a 2. pohlavným stykom. Tieto dva faktory, hoci vzájomne prepojené a 

závislé, majú zreteľne odlišné funkcie. Vo všeobecnosti je sexualita vodičom 

všetkých aspektov života od jeho pravého zdroja — Pána Ježiša Krista — k jeho 

rôznym nositeľom.“ 
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„Proces prijímania života pomocou jeho sexuálneho vodiča zažíva každý nositeľ 

života ako príjemnú udalosť. Cezeň a ním je jedinec priamo spojený so svojím 

Zdrojom — Pánom Ježišom Kristom. Cezeň a pomocou neho jedinec nadväzuje ten 

najintímnejší, najsúkromnejší a najosobnejší vzťah s Pánom Ježišom Kristom. 

Cezeň a vďaka nemu jedinec žije a je nažive.“ 

„Tieto faktory jedincovi umožňujú pociťovať sa ako jedinečná, žijúca, fungujúca, 

aktívna a nezávislá sentientná entita. Taký zážitok je stavom najväčšej rozkoše a 

pôžitku, aký je možné dosiahnuť. Žiť a byť nažive je to najohromnejšie zo 

všetkého. Pocity tohto charakteru vzbudzujú v každej sentientnej entite stav 

orgazmického vzrušenia, radosti a šťastia, zažívaný na všetkých úrovniach 

jeho/jej mysle — duchovnej, duševnej a fyzickej.“ 

„Nuž, toto je vlastne sexualita. Takto je definovaná pravá sexualita.“ 

„Na druhej strane, pohlavný styk je procesom zdieľania všetkých tých slastných, 

radostných, vzrušujúcich a šťastných životných pocitov z pozície svojich 

jedinečných maskulínnych aspektov u muža a feminínnych aspektov u ženy, cez čo 

môže muž zažiť, ako život vníma, poníma, vedie a prežíva žena a žena môže zažiť, 

ako život vníma, poníma, vedie a prežíva muž.“ 

„Účelom takéhoto pohlavného styku je dosiahnuť zjednotenie a výmenu všetkých 

maskulínnych princípov života so všetkými feminínnymi princípmi života a 

všetkých feminínnych princípov života so všetkými maskulínnymi princípmi života. 

Výsledkom takého zjednotenia a výmeny je zrod úplne novej idey, ktorú Pán Ježiš 

Kristus nadeľuje jedinečným sentientným životom. Pohlavný styk možno teda 

ponímať ako špecifickejší aspekt sexuálneho života, cez ktorý a pomocou ktorého 

jedinec zdieľa, čo má, so všetkými tými, ktorí majú rozdielne štrukturálne 

charakteristiky z hľadiska rozdielnosti feminínnych a maskulínnych princípov.“ 

„V ponímaní ľudskej sexuality sa táto rozdielnosť vytratila. Ľudská sexualita bola 

zredukovaná na to, čo ľudskí vedci nazývajú súlož dvoch ľudí, účelom ktorej je 

fyzické a biologické uspokojenie a potešenie a rozmnožovanie. Ľuďom nie je 

dostupná žiadna alebo len veľmi malá iná konotácia sexuality. Toto bolo nutné 

opatrenie, aby sa za účelom duchovného poučenia ukázalo, ako vyzerá život bez 

správneho ponímania, chápania a praktizovania pravej sexuality. Inými slovami, 

účelom ľudskej sexuality z hľadiska multivesmírneho duchovného poučenia je 

ukázať na živých príkladoch, ako by sa sexualita nikdy nemala ponímať, vnímať a 

praktizovať. Alebo, aký sexuálny život a aký spôsob milovania sa by si nikto nikdy 

nemal zvoliť.“ 

„3. Z vyššie uvedenej definície sexuality pramení jej najväčšie tajomstvo zo 

všetkých. Toto tajomstvo sa týka Pravej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Ak je pravá sexualita vodičom všetkých ideí života, pochádzajúcich z ich zdroja — 

Pána Ježiša Krista — potom je Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Absolútnej Esencii a v 

Jeho/Jej Absolútnej Substancii Absolútna Sexuálna Bytosť. Toto je nutný logický 

záver: Ak tvoril a tvorí sentientné entity za účelom zdieľať Jeho/Jej Absolútny Život 
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s toľkými, s koľkými je to len možné a ak vodičom toho zdieľania je sexualita, 

potom je sexualita Absolútnou Integrálnou Súčasťou Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista. Vedie najesenciálnejšie a najsubstanciálnejšie prvky života — Božskú Lásku 

a Božskú Múdrosť — alebo Pána Ježiša Krista.“ 

„V relatívnom položení, v položení všetkých sentientných entít, je sexualita 

vodičom lásky jedného k druhému a múdrosti tej lásky. Je bázou a základom, na 

ktorom sú postavené všetky vzťahy.“ 

„Toto je pravda najmä ak vezmete do úvahy fakt, že pojem sexualita sa 

neobmedzuje na milovanie sa, ale má oveľa širší význam, ako bolo naznačené 

vyššie v bode dva.“ 

„Teda, všetky vzťahy medzi Pánom Ježišom Kristom a sentientnými entitami, ako aj 

všetky vzťahy medzi sentientnými entitami majú vždy sexuálnu konotáciu vo 

všeobecnom význame jej chápania (a nielen ako proces milovania sa). Bez 

sexuálneho sprostredkovania a vedenia rôznych ideí týchto vzťahov by žiadne 

skutočné vzťahy nemohli byť nikdy nadviazané.“ 

„Je však ešte jeden aspekt tohto tajomstva, týkajúci sa Pána Ježiša Krista, ľudskej 

sexuality, negatívneho stavu a procesu spasenia.“ 

„Ako si pamätáte, jedným z mnohých dôležitých dôvodov, prečo sa Najvyšší 

inkarnoval na planétu Nula vo forme a manifestácii Ježiša Krista, bolo získať 

ľudské telo-mäso a jeho sexualitu. Všimnite si, prosím, že nikto na vašej planéte 

nikdy nehovorí alebo neberie do úvahy sexuálny život Ježiša Krista. Ale 

neoddeliteľnou súčasťou ľudskej prirodzenosti a formy jej manifestácie — 

ľudského tela — je ľudská sexualita.“ 

„Správne fungujúce a použiteľné ľudské telo nie je možné vytvoriť bez toho, aby 

bolo nadelené tým, čo jeho život umožňuje — privádzaním života do toho tela — 

ľudskou sexualitou. A nielen to, ale Absolútna Nevyhnutnosť začleniť ľudskú 

sexualitu do toho tela pramení z faktu, že ľudská sexualita je vodičom všetkých ideí 

ziel, lží, skreslení, prekrútení a falzifikácií negatívneho stavu za účelom ukázať 

všetky následky, výsledky a dôsledky aktivovaného a dominantného negatívneho 

stavu. Ľudská sexualita hrá fakticky v tejto ukážke najdôležitejšiu rolu.“ 

„Ako si pamätáte, jedným z mnohých účelov pobytu Pána Ježiša Krista na vašej 

planéte bolo priamo, z prvej ruky zažiť všetky zverstvá a ohavnosti negatívneho 

stavu, za účelom zvíťaziť nad ním, podrobiť si ho a dať ho do poriadku. Keďže 

ľudská sexualita poskytuje túto skúsenosť najpriamejším, najvýraznejším a 

najintenzívnejším spôsobom a je najdôležitejším vodičom a sprostredkovateľom 

skutočnej prirodzenosti negatívneho stavu, bolo nutné ľudskú sexualitu plne 

začleniť do fyzického tela Ježiša Krista.“ 

„Nuž, väčšina kresťanov mylne predpokladala, že Ježiš Kristus, súc Synom Božím, 

by nikdy nemohol mať žiadne sexuálne túžby alebo pohlavný pomer s ľudskými 

ženami. Pre nich je čo i len pomyslenie na takú možnosť najhorším možným 
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zneuctením Svätosti Pána Ježiša Krista (podľa toho, ako oni definujú pojem 

svätosť).“ 

„Podľa ich chápania, ako mohol mať Ježiš Kristus nejaký pohlavný styk, ak bol sám 

a nikdy nebol ženatý? Koniec koncov, podľa nich sa pozitívny sexuálny pomer 

môže udiať len v rámci legálnych manželských zväzkov. Akýkoľvek iný typ 

sexuálneho pomeru by bol veľkým hriechom. Ježiš Kristus nemal žiadny hriech — 

jediná Bytosť v Stvorení bez hriechu. Preto podľa kresťanskej logiky nemohol mať 

Ježiš Kristus nikdy pohlavný styk.“ 

„Táto logika je zvlášť nesporná, ak vezmete do úvahy niektoré doslovné výroky 

Ježiša Krista o manželstvách a sexualite. Najobvyklejšie citovaný výrok je 

zaznamenaný v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 5, verš 28:“ 

„ ,Ja vám však hovorím, že každý, kto pozerá na ženu tak, aby po nej 

bažil, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.‘ “ 

Všetci alebo väčšina kresťanov predpokladala, že toto tvrdenie je paušálne a týka sa 

akejkoľvek sexuálnej túžby po žene alebo ženy po mužovi, z akejkoľvek pozície a s 

akýmkoľvek úmyslom. Väčšina doslovných vykladačov tohto tvrdenia 

predpokladala, že slovo ,baženie‘ má len jeden význam — akúkoľvek túžbu po 

pohlavnom styku mimo manželských zväzkov.“ 

„Ježiš Kristus však Svojimi slovami nešpecifikoval inú problematiku pohlavného 

styku, len baženie po niekom inom. Po prvé, baženie neznamená len túžbu mať 

pohlavný styk. Znamená mnoho iných vecí. Nakoľko Ježiš Kristus použil slová 

,baženie po žene‘, každý automaticky predpokladal, že myslel sexuálne baženie. Po 

druhé, bažiť sexuálne po niekom nutne neznamená, že úplne všetky túžby mať 

pohlavný styk s niekým iným než so svojím manželským partnerom sú vždy baživej 

povahy.“ 

„Ako ste si všimli, Ježiš Kristus kládol dôraz na slová ,bažil‘, aby starostlivo rozlíšil 

medzi baživou túžbou a normálnou a prirodzenou túžbou. Bažiť po žene, alebo bažiť 

po mužovi v prípade ženy, v doslovnom význame znamená túžiť po nej alebo po 

ňom výhradne zo sebeckých, zraňujúcich a škodlivých dôvodov a so zlým, 

samoľúbym úmyslom. Čokoľvek, čo nie je v záujme vzájomného prospechu, 

spoločného dobra, zdieľania a vzájomnej rozkoše, pôžitku a radosti, je baživé, a 

preto zlé alebo cudzoložné. Toto myslel Ježiš Kristus v doslovnom význame toho 

textu.“ 

„Ale, samozrejme, ako viete, Ježiš Kristus nikdy nehovoril doslovne, ale duchovne 

a súvzťažne. Takže, v tomto význame vôbec nehovoril o fyzických ľudských 

sexuálnych vzťahoch, ale o duchovných záležitostiach, predstavovaných rolou 

sexuality, slúžiac ako vodič akýchkoľvek zlých ideí, postojov a správania, 

pochádzajúcich z negatívneho stavu, namiesto toho, aby sa ten vodič používal na 

sprostredkovanie a vedenie náležitých, správnych a pravých ideí pozitívneho stavu. 

Každý, kto sa pozerá na negatívny stav v ktorejkoľvek z jeho manifestácií, nielen 

v sexuálnej, preto, aby si prisvojil jeho prirodzenosť, pácha cudzoložstvo. Pozerať 
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sa na negatívny stav, tu reprezentovaný slovom ,žena‘, s takým úmyslom je baživé, 

a preto cudzoložné. Dôvodom, prečo Ježiš Kristus použil slovo ,žena‘ pri tomto 

označení, bolo zdôraznenie princípu separácie, na ktorom je postavený negatívny 

stav. Prirodzenosťou negatívneho stavu je byť oddelený od pozitívneho stavu. Žena 

je oddelená od muža.“ 

„Akt separácie bol zlý čin, ktorý aktivoval a dostal do nadvlády negatívny stav. 

Preto v tejto konotácii ,žena‘ neoznačuje ženu ani feminínne princípy všeobecne, ale 

akt oddelenia za účelom aktivovať negatívny stav. Preto pojem ,žena‘ v tomto 

prípade znamená celý negatívny stav, ktorý je úplne oddelený a izolovaný od 

pozitívneho stavu. Pozitívny stav je tu označený slovom ,muž‘. ,Muž‘ v tejto 

konotácii nepredstavuje muža alebo maskulínne princípy všeobecne, ale princíp 

zjednotenia a jedinosti všetkých aspektov duchovných ideí a feminity a maskulinity, 

ktoré sú prirodzenosťou pozitívneho stavu.“ 

„Takže, každý z pozitívneho stavu — ,muž‘ — kto pozerá s bažením na negatívny 

stav — ,ženu‘ — aby ho mal pre seba, cudzoloží vo svojom srdci, lebo chce vstúpiť 

do stavu separácie a izolácie, zrádzajúc jednotu, jedinosť a harmóniu prirodzenosti 

pozitívneho stavu.“ 

„Samozrejme, nikto v pozitívnom stave nemá taký sklon. Majú však predsa len tú 

ideu slobody voľby odmietnuť pravý zdroj života. Ježiš Kristus im v tomto zmysle 

hovorí, aby sa nepozerali na tú ideu s úmyslom prijať ju do svojich osobných 

životov. Samozrejme, táto konotácia citovaného verša v Matúšovi unikla väčšine 

kresťanov, ak nie všetkým. Nakoľko každá sexuálna túžba sa u nich rovná slovu 

,baženie‘, Ježiš Kristus podľa ich ponímania nemohol mať nikdy žiadnu sexuálnu 

túžbu v ľudskom ani v žiadnom inom zmysle. Veľkým tajomstvom tohto faktu ale 

je, že Ježiš Kristus by nikdy nemohol uskutočniť akt spásy nikoho bez toho, aby mal 

ľudský typ zážitkov aj v oblasti ľudskej sexuality.“ 

„Ako si pamätáte z predošlých vyhlásení, kvôli eliminácii negatívneho stavu treba 

mať úplnú, z prvej ruky, skúsenosť a poznanie jeho prirodzenosti. Žiadny iný 

spôsob spásy a eliminácie nie je možný. Keďže ľudská sexualita na všetkých jej 

troch úrovniach bola a je hlavným vodičom a sprostredkovateľom všetkých ziel, lží 

a skreslení negatívneho stavu, teda samotného negatívneho stavu, jediný spôsob, 

ako sa Ježiš Kristus mohol dostať do priameho kontaktu s úplnou prirodzenosťou 

negatívneho stavu, bolo priame zažitie a praktikovanie ľudskej sexuality.“ 

„Nech je teraz po prvý raz dané na vedomie, že spásu ľudstva a kohokoľvek 

ďalšieho by nikdy nebolo možné uskutočniť, keby sa Ježiš Kristus počas Svojho 

života na vašej planéte vyhýbal priamym sexuálnym zážitkom s ľudskými ženami. 

Od tohto životne dôležitého zážitku úplne závisí spása všetkých, všade v bytí a 

existencii, na vašej planéte a v celej Zóne Vymiestnenia, ako aj konečná totálna 

eliminácia negatívneho stavu.“ 

„Toto tvrdenie obsahuje najväčšie tajomstvo zo všetkých. U mnohých čitateľov 

týchto slov môže toto tvrdenie vyvolať veľký rozruch. Ako môže niekto prísť k 
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takému zničujúcemu, bezbožnému a hriešnemu záveru? Mnohí si budú myslieť a 

domnievať sa, že nakoniec Dr. Peter D. Francuch úplne stratil rozum a zbláznil sa.“ 

„Pred dospením k takým hlúpym záverom však zvážte túto logiku:“ 

„Aby sa eliminoval negatívny stav ako celok (a eliminácia je elimináciou len ak je 

celková), treba zažiť všetky aspekty negatívneho stavu. Zažiť jeden z jeho aspektov, 

ale vyhnúť sa zažitiu akýchkoľvek iných jeho aspektov, by znemožnilo jeho 

elimináciu v každom z jeho aspektov. Dokonca aj keby ste nesúhlasili s vyššie 

uvedeným ponímaním sexuality, teda že je jediným vodičom a sprostredkovateľom 

života, v tomto prípade ľudského života, museli by ste súhlasiť s tým, že ľudská 

sexualita hrá významnú rolu v ľudskom živote a všetkých ľudských problémoch. Ak 

chcete spasiť ľudí z ich problémov, nemôžete vylúčiť z vašej skúsenostnej modality 

taký významný aspekt ľudského života.“ 

„O čo dôležitejšie je zažiť ľudskú sexualitu, ak súhlasíte s vyššie uvedenou 

definíciou sexuality vo všeobecnosti!“ 

„Teda, kvôli týmto faktom bolo nesmierne dôležité, aby mal Ježiš Kristus počas 

Svojho života na vašej planéte pohlavný styk s ľudskými ženami, aby naplno zažil 

celú prirodzenosť negatívneho stavu, za konečným účelom spasiť a definitívne 

eliminovať negatívny stav.“ 

„Počas toho zážitku Ježiš Kristus, prostriedkami nepochopiteľnými pre akýkoľvek 

ľudský rozum, po troške, krôčik za krôčikom, postupne vypudil zo Svojho tela 

všetky zlé, lživé, baživé, skreslené, nemravné a negatívne konotácie ľudskej 

sexuality, odpojac ju od jej zlého zdroja a znovu ju napojac na jej pôvodný, 

právoplatný zdroj — na Najvyššieho, Boha (ako sa Boh nazýval v tom čase).“ 

„Týmto rozhodujúcim a tajomným činom Pán Ježiš Kristus vydláždil cestu pre 

všetkých ľudí a všetky tvory negatívneho stavu, aby boli spasení z poroby a otroctva 

negatívnosti, dajúc im cez Seba prostriedky na odpojenie ich sexuality od 

negatívneho stavu a jej znovu napojenie na Neho/Ňu (kam patrí!).“ 

„Takto bude ich sexualita schopná obnoviť svoju správnu rolu privádzania všetkých 

správnych a pravdivých ideí pravého života pozitívneho stavu ku všetkým tým v 

negatívnom stave a ľudskom živote, ktorí prijmú, čo sa tu zjavuje.“ 

„Takže, ľudská sexualita má teraz šancu byť zachránená z jej negatívnej konotácie.“ 

„Ďalší protest väčšiny kresťanov, ak nie všetkých, ohľadne tejto záležitosti možno 

očakávať z hľadiska ich ponímania a chápania pojmu panenstvo. Ako viete, v 

doslovnom význame Svätej Biblie sa panenstvo rovná svätosti. Podľa nich a podľa 

doslovného významu je panenstvo vhodnejší spôsob života než manželský a 

sexuálny život. Výroky, ako napríklad, ,toto sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, 

lebo sú panici‘ (Zjavenie 14:4), sú interpretované doslovne. Podľa nich svedčia o 

tom, že sexualita môže mať aj v rámci manželských zväzkov len negatívnu 

konotáciu. Je tolerovaná len kvôli rozmnožovaniu — jedinej pozitívnej konotácii jej 

podstaty. Kvôli tomuto a podobným výrokom kresťania ponímali Ježiša Krista ako 
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panica. Ako je teda možné, že mal pohlavný pomer s ľudskými ženami, ak bol 

panic?“ 

„Ako si pamätáte z vyššie uvedeného vysvetlenia pojmov ,žena‘ a ,muž‘, v 

duchovnom význame tie pojmy neobsahujú nič, týkajúce sa doslovne pohlavia. 

Namiesto toho ,žena‘ sa týka negatívneho stavu a ,muž‘ pozitívneho stavu. Toto je 

zvlášť zrejmé z vyššie citovaného verša v Zjavení Ježiša Krista skrz Jána (14:4). Ak 

by to nebolo tak, muselo by sa usúdiť, že pre ženy je veľmi ťažké, ak nie nemožné, 

dostať sa do pozitívneho stavu, a že len muži, alebo niektorí špeciálne vybraní muži, 

ktorí nemali nikdy pohlavný pomer so ženami, môžu dosiahnuť najvyššiu duchovnú 

úroveň a byť ohľadne duchovnej moci v poradí hneď za Pánom Ježišom Kristom, 

ktorý je skutočný Panic.“ 

„Toto je bláznivé uvažovanie. Slovo ,panic‘ sa duchovne vôbec netýka doslovnej 

sexuality, ako to poníma väčšina ľudí. Namiesto toho znamená byť zbavený vplyvu 

ziel a lží negatívneho stavu a nedovoliť negatívnemu stavu, aby sa stal vládnucou 

silou jedincovho života a poškvrnil ho, urobiac si z neho svojho otroka.“ 

„Znamená to tiež, že takí ľudia si udržiavajú svoju sexualitu napojenú na správny 

zdroj — pozitívny stav Pána Ježiša Krista — odmietajúc poddať sa neustálym 

pokušeniam negatívneho stavu zmocniť sa ich sexuality a odpojiť ju od jej pravého 

zdroja a napojiť ju namiesto toho na zlý zdroj — negatívny stav.“ 

„Nech je teraz dané na vedomie, že žiadna iná konotácia slova ,panic‘ alebo 

,panenstvo‘ nikdy neexistovala, neexistuje ani nikdy nebude existovať. Označenie 

Ježiša Krista za panica teda zdôrazňuje fakt, že do Svojho života nikdy neprijal 

negatívny stav a že nikdy nepodľahol žiadnym hrozným pokušeniam negatívneho 

stavu, ktorým bol počas Svojho života na planéte Nula vystavený na neustálej, 

dvadsaťštyri hodinovej báze.“ 

„4. Jedným z tajomstiev získania ľudského fyzického tela-mäsa a vzatia ho s 

Ním/Ňou po odchode z vašej planéty bolo dať a začleniť do celku Prirodzenosti 

Najvyššieho nielen to telo-mäso, ale aj ľudskú sexualitu. Bez začlenenia ľudskej 

sexuality do Prirodzenosti Najvyššieho by sa Najvyšší nikdy nemohol stať 

úplnosťou Pána Ježiša Krista. Hlavné prvky Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, 

využité pri tvorbe fyzického tela pre Ježiša Krista, boli privedené a sprostredkované 

pomocou ľudskej sexuality. Takže jediný spôsob, ako mať niečo zo Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula v tejto Absolútnej Prirodzenosti, bolo zahrnutie do nej 

ľudskej sexuality, ktorá sprostredkovala tieto rozhodujúce prvky.“ 

„Najvyšší sa stal Pánom Ježišom Kristom vďaka faktu, že prijal do Seba celý obsah 

a význam ľudskej sexuality, po jej očistení od všetkých mylných predstáv, skreslení, 

prekrútení, sfalšovaní a čohokoľvek, čo mala z negatívneho stavu; a po procese jej 

Zbožštenia.“ 

„Týmto rozhodujúcim aktom sa Pán Ježiš Kristus stal nielen úplnosťou všetkých 

prvkov bytia a existencie a prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, ale aj 
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úplnosťou sexuality vo všetkých aspektoch jej manifestácie, vrátane Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula.“ 

„Tajomstvo tohto zahrnutia tkvie vo fakte, že predtým v Absolútnej Prirodzenosti 

Najvyššieho niečo chýbalo a bolo tam len potenciálne, vďaka sľubu danému 

všetkým pred stvorením Stvorenia, že Najvyšší napraví túto situáciu a stane sa 

celkom úplne všetkého.“ 

„Ako bolo zdôraznené niekoľkokrát predtým, Najvyššiemu chýbali v tom čase 

akékoľvek prvky z najkrajnejšej úrovne najexternejšieho stupňa, kde bol vymyslený 

a aktivovaný negatívny stav. Opäť, musíte pochopiť, a toto sa pripomína vám 

všetkým (nesťažujte sa na nadbytočnosti tejto knihy — ľudská myseľ má 

mimoriadnu schopnosť zabúdať veci alebo ich zle chápať), že keby bol Najvyšší 

priamo prítomný aj na tej úrovni, negatívny stav by nemohol byť nikdy, do večnosti 

aktivovaný. V tom prípade by bolo Stvorenie bezútešne sužované neistotou, lebo by 

nemalo žiadnu odpoveď na existenciálnu otázku o inom živote, než je život 

pozitívneho stavu. Nemalo by tiež v žiadnych veciach žiadnu voľbu. V tom prípade 

by život nemal pre sentientné entity žiadny zmysel, skončiac existenciálnou 

samovraždou všetkých.“ 

„Nikto nemohol aktivovať negatívny stav v priamej prítomnosti Najvyššieho. Z toho 

dôvodu najexternejší stupeň Stvorenia vyvinul zo svojich vlastných energií svoju 

vlastnú najexternejšiu úroveň, kde chýbala priama prítomnosť Najvyššieho. Na tej 

úrovni, ako viete, bol aktivovaný negatívny stav.“ 

„Z tých podmienok, z najexternejšej úrovne najexternejšieho stupňa, sa vyvinula 

odlišná životná forma, ktorá nemala nič spoločného so životom pozitívneho stavu. 

Len čo bola táto životná forma vytvorená, oddelila sa a izolovala od pravého života, 

osídlila Zónu Vymiestnenia a začala ukazovať svoju prirodzenosť. Tento život bol 

mŕtvy život negatívneho stavu a ľudský život. Nakoľko vodičom a 

sprostredkovateľom každého života je jeho sexualita, bol vyvinutý odlišný typ 

sexuality, vhodný pre tento typ života.“ 

„A teraz, vtedy v Najvyššom neexistovalo vôbec nič z tohto života. Čo si teda počať 

pri eliminácii takého pseudo-života, keď už plne a kompletne a k spokojnosti 

všetkých zodpovie onú existenciálnu otázku? Nechať ho byť a existovať navždy? 

Keby to bolo tak, pozitívny stav by nikdy nemal príležitosť plného rozvoja a 

realizácie, lebo, ako si pamätáte z predošlej kapitoly tejto knihy, ohromné množstvo 

životnej energie by sa stále čerpalo na udržiavanie negatívneho stavu pod kontrolou, 

aby nezaplavil pozitívny stav; a na odvrhovanie negatívnych ideí týkajúcich sa 

potreby odmietnuť Pána Ježiša Krista ako jediný zdroj života.“ 

„Zničiť ho bez stopy, keď už naplní svoj účel? To je úplná nemožnosť, pretože 

všetci ľudia a tvory negatívneho stavu všade v sebe nesú možnosť spásy skrz ich 

schopnosť voliť si a meniť sa. Aby sme boli opäť rozvláčni, v tej schopnosti 

každého je prítomnosť Pána Ježiša Krista. Ak zničíte ich, zničíte niečo, čo patrí 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Zničíte dôležitý duchovný atribút. Tým ničíte jediný zdroj 
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života — Pána Ježiša Krista. Zničením Pána Ježiša Krista zničíte celé Stvorenie a 

všetkých jeho obyvateľov.“ 

„Taký akt by bol nezlučiteľný s Pravou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Súc 

Absolútna Láska a Múdrosť, tá Prirodzenosť môže vymyslieť len plán spásy.“ 

„Spása je možná len preto, lebo Stvoriteľ Stvorenia sa Sám/Sama priamo zapája do 

zažívania niečoho, čo nebolo nikdy súčasťou Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti. 

Vstupuje do danej oblasti, v ktorej prekvitá ten pseudo-život, získava všetky jeho 

zážitky, transformuje v Sebe všetky jeho prvky a zlučuje ich so Svojou 

Prirodzenosťou, zahaľuje sa najexternejšou úrovňou stupňa najvzdialenejšieho od 

Stvorenia — Zónou Vymiestnenia a planétou Nula. Cez tie prvky a ich pomocou má 

teraz priamy prístup ku všetkým úrovniam pseudo-života a môže začať proces spásy 

a premeny všetkých jeho účastníkov.“ 

„Takto sa uskutočňuje proces spásy. Žiadny iný spôsob neexistuje. A pretože 

sexualita je, podľa definície jej samotnej prirodzenosti, primárny sprostredkovateľ a 

vodič tohto procesu, práve ľudská sexualita je vnesená do Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, aby sprostredkovávala a privádzala idey spásy ku všetkým v negatívnom 

stave.“ 

„Toto je dôvod, prečo by sa bez zahrnutia ľudskej sexuality do Svojej Prirodzenosti 

Najvyšší nikdy nemohol stať Pánom Ježišom Kristom. Podľa definície je Pán Ježiš 

Kristus Niekto, komu v Jeho/Jej Prirodzenosti vôbec nič nechýba (ako chýbalo 

Najvyššiemu), dokonca ani úplné, priame zažitie prirodzenosti negatívneho 

stavu.“ 

„Toto je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo už nie je vhodné používať termín 

,Najvyšší‘. Termín ,Najvyšší‘ vyjadruje chýbanie toho priameho zažitia a zahrnutia 

všetkých prvkov toho iného, nepozitívneho stavu života. Ak naďalej vzývate meno 

Najvyšší, po tom, ako sa stal Pánom Ježišom Kristom, vzývate to chýbanie. Vzývate 

teda niečo, čo neexistuje.“ 

„Ako vidíte, všetko má svoje logické dôvody. Teraz tiež vidíte, prečo sa v 

predošlých knihách Nového Zjavenia toľko zdôrazňovalo, že to, čo bolo vhodné a 

správne včera, nemusí byť také dnes a čo je vhodné a správne dnes, nemusí byť také 

zajtra. Preto bolo vtedy radou, aby ste si uchovali myseľ a srdce otvorené a vždy 

pripravené na zmenu. Presne pre toto!“ 

„V čase, keď sa to písalo, nebolo vždy jasné, prečo by sa mal klásť taký dôraz na 

túto záležitosť. Teraz viete prečo! Nanešťastie, niektorí z vás pokojne zabudli na tie 

vyhlásenia a varovania a naďalej váhajú, či prijať terajšiu časť Nového Zjavenia a 

Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, alebo ju odmietnuť, lipnúc na tom, čo bolo 

správne vtedy, čo však teraz treba aktualizovať a v niektorých prípadoch úplne 

zmeniť alebo nahradiť. Skutočne si, prosím vás, zapamätajte, že to varovanie vás 

pripravovalo na to, že veci sa zmenia a že budú iné, než ste v tom čase poznali a 

zažívali. Nedovoľte negatívnemu stavu, aby vás učičíkal pohodlím predošlého 
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poznania a praktizovania vášho každodenného života a žitia. Samozrejme, ako vždy, 

voľba je vaša; ale aj dôsledky.“ 

„5. Ako viete (aby sme sa opäť opakovali), v dôsledku revolučnej zmeny v 

Prirodzenosti Najvyššieho, keď sa Najvyšší stal plne a celkovo Pánom Ježišom 

Kristom, v celej štruktúre a konštrukcii Stvorenia a jeho multivesmíru a u všetkých 

jeho obyvateľov došlo k ohromným zmenám.“ 

„Podľa tejto situácie je úplne logické usúdiť, že sexualita celého Stvorenia je tiež 

predmetom týchto hlbokých zmien. Vlastne, sexualita je samotným vodičom a 

sprostredkovateľom všetkých ideí týchto zmien. Takto sú každej sentientnej entite 

skúsenostne postúpené idey tých zmien.“ 

„Jednou z najvýraznejších a najtajomnejších zmien v oblasti sexuality je zahrnutie 

ľudskej sexuality do Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Toto zahrnutie dostáva ku 

všetkým taký obsah a prirodzenosť sexuality, aké dovtedy nezažívali.“ 

„Ako si pamätáte, ľudský život, a teda i ľudská sexualita je stelesnením alebo 

zosobnením extrémnej externalizácie a zhmotnenia. Tento aspekt sexuality v 

Prirodzenosti Najvyššieho chýbal. Preto sa nikdy nemohla stať pre zvyšok Stvorenia 

vodičom a sprostredkovateľom toho typu sexuality. Len to bolo možné poskytovať, 

privádzať a sprostredkovať, čo bolo vtedy k dispozícii v Prirodzenosti Najvyššieho.“ 

„Preto sentientným entitám v Stvorení, s výnimkou ľudí, chýbal dôležitý konečný 

faktor vnímania a prejavu ich sexuality. (Na druhej strane, ľudia nemajú k dispozícii 

žiadne iné faktory sexuality, len túto krajnú externalizáciu a fyzično pri jej praxi a 

vykladaní.) Nemali k dispozícii žiadne priame zažitie najexternejšieho a 

najintenzívnejšieho fyzického prejavu a vnímania sexuality, z jednoduchého 

dôvodu, že im z Absolútneho Zdroja ich života — z Najvyššieho — nebolo možné 

priviesť žiadnu ideu takého zážitku. Vtedy nebola v Prirodzenosti Najvyššieho 

vôbec priamo zahrnutá ľudská sexualita.“ 

„Teraz je však táto situácia plne napravená. Po úspešnom dokončení zlučovania a 

zahrnovania ľudskej sexuality, čomu predchádzalo jej úplné očistenie a zbavenie jej 

všetkých zlých a lživých ideí a obsahu, začala byť ku všetkým v Stvorení privádzaná 

nová idea v tomto ohľade, týkajúca sa najexternejšieho a fyzického aspektu 

sexuálneho prejavu a vnemu.“ 

„Zahrnutie tejto idey do celku sexuálnej skúsenosti všetkých v Stvorení zavŕšilo 

formovanie sexuality do jedného kompaktného celku, v ktorom už viac nechýbajú 

jej najexternejšie a fyzické aspekty. Najexternejšie aspekty sexuality si možno 

predstaviť ako súhrn všetkých duchovných, duševných a fyzických sexuálnych 

zážitkov, ktoré sú schopné prenášať úplnosť jedinečnej prirodzenosti osobnosti 

každého jedinca a jedinečnej štruktúry jeho/jej mysle.“ 

„Nič také nikdy predtým neexistovalo. Len v pozitívnom stave je nová sexualita 

formátovaná tak, aby sa blížila k tomu, že sa stane, čím sa mala stať a čo mala 

znamenať a prenášať.“ 
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„Týmto činom a neustálym tokom tejto novej idey sexuality, ktorú Pán Ježiš Kristus 

získal z ľudskej sexuality, bola sexualita všetkých sentientných entít v Stvorení 

obohatená a rozšírená do takej miery, o akej nemohli ani snívať.“ 

„Jedným aspektom tejto zmeny je získanie vonkajšej, fyzickej blízkosti voči a k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a všetkým ostatným tým najsúkromnejším, najintímnejším, 

najosobnejším a najpriamejším spôsobom a štýlom.“ 

„Takto Pán Ježiš Kristus zmenil v Sebe ľudskú sexualitu z najnenormálnejšej, 

najneprirodzenejšej, najobmedzenejšej, najobmedzujúcejšej, najnezdravšej, najzvrá-

tenejšej a najnegatívnejšej na sumarizačnú vonkajšiu schránku, v ktorej vrcholia 

všetky ostatné sexuálne vnemy, prejavy a zážitky, aby poskytli všetkým čo 

najúplnejší pocit jednoty, celistvosti a jedinosti so svojím Stvoriteľom.“ 

„Premena ľudskej sexuality v Pánovi Ježišovi Kristovi sa tiež stala základom, na 

ktorom možno budovať a nadväzovať priamy vzťah medzi ľuďmi a Pánom Ježišom 

Kristom, ako aj so zvyškom Stvorenia tým najzmysluplnejším a najkonkrétnejším 

spôsobom a štýlom.“ 

„Bez tohto činu Pána Ježiša Krista by nikto z ľudí nemohol byť spasený z typického 

ľudského života. Okrem toho, ľudia by nikdy neboli schopní nadviazať žiadne 

spojenie s ostatným Stvorením. Boli by teda odsúdení k tomu, aby po zvyšok ich 

večnosti zostali v odlúčení a izolácii od všetkých ostatných v Stvorení, ako sú práve 

teraz.“ 

„Avšak, dobrovoľným prevzatím ľudskej prirodzenosti na Seba a, čo je 

najdôležitejšie, ľudskej sexuality, Pán Ježiš Kristus odvrátil od ľudí tento hrozný 

osud a údel. Tento čin je ďalším veľkým tajomstvom sexuality všeobecne, a zvlášť 

ľudskej sexuality.“ 

„6. Prijatím ľudskej sexuality Pánom Ježišom Kristom a skvalitnením sexuality v 

ostatnom Stvorení, vďaka novej role, ktorú bude zohrávať ľudská sexualita v 

pozitívnom stave, je naveky zaistený tok pozitívnych a neskreslených ideí 

ku konečnej, najkrajnejšej vonkajšej úrovni najexternejšieho stupňa Stvorenia. Skrz 

tento a týmto tajomným aktom Pán Ježiš Kristus dosiahol to, čo nikdy predtým 

neexistovalo.“ 

„Pán Ježiš Kristus sa cez Svoje fyzické telo-mäso a ľudskú sexualitu priamo, osobne 

a natrvalo, naveky, dostal do tejto najposlednejšej, najkrajnejšej úrovne 

najexternejšieho stupňa Stvorenia, kde vznikol negatívny stav.“ 

„V dôsledku tejto tajomnej pozície a priamej prítomnosti Pána Ježiša Krista v tom 

stupni, ako aj zaistenia neustáleho toku všetkých pozitívnych ideí do toho stupňa, sa 

realizuje jeden z najdôležitejších poriadkov a vytvára sa úplne nový stav a situácia. 

Nikde a nikdy v Stvorení nebude už viac žiadne miesto, pozícia, stav, položenie 

alebo proces, alebo čas, alebo paračas, kde by sa negatívny stav mohol znovu 

niekedy objaviť, potom, ako bude eliminovaný a navždy zrušený.“ 
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„Nuž, bez tohto aktu Pána Ježiša Krista by nad celým Stvorením visela ako 

Damoklov meč hrozba opätovného objavenia sa mŕtveho života negatívneho stavu. 

Existencia takej hrozby by sentientné entity nenechala na pokoji. Zas by sa 

premrhalo obrovské množstvo životnej energie a úsilia na neustále odrážanie tej 

hrozby.“ 

„Ale vďaka zahrnutiu ľudskej sexuality do Prirodzenosti Pána Ježiša Krista môže 

byť Pán Ježiš Kristus večne prítomný aj v tej oblasti, a zo všetkých Svojich prvkov 

a pomocou a prostredníctvom tej sexuality bude schopný neustále riadiť, 

sprostredkovávať a privádzať všetky správne idey života do toho stupňa, zaisťujúc, 

že v tom stupni nebude nič chýbať; čím by sa dal ďalší podnet k vytvoreniu 

negatívneho stavu.“ 

„Kvôli zopakovaniu (nie kvôli nadbytočnosti), negatívny stav nemôže byť 

vytvorený alebo aktivovaný, alebo vymyslený v priamej prítomnosti Pána Ježiša 

Krista. Teraz je naveky zaistený tok duchovnosti k jej najvzdialenejšiemu cieľu v 

najkrajnejšej úrovni najexternejšieho stupňa Stvorenia. Toto je veľký preventívny 

čin proti akejkoľvek budúcej možnosti opätovného vzniku mŕtveho života 

negatívneho stavu.“ 

„Toto je jedno z veľkých tajomstiev spásneho aktu Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako vidíte, spásny akt Pána Ježiša Krista má mnoho aspektov, oveľa viac, než si 

ľudia dokážu predstaviť alebo pochopiť ich obmedzenými mysľami.“ 

„7. Chýbanie prítomnosti Najvyššieho v najkrajnejšej, najkonečnejšej úrovni 

najexternejšieho stupňa Stvorenia v tom čase, nemajúc žiadny tok správnych 

duchovných ideí cez sexuálny vodič, nemajúc žiadnu spätnú väzbu pre ostatné 

Stvorenie ohľadne akýchkoľvek aktivít v tomto stupni, poľahky využili pseudo-

tvorcovia. Nielenže skutočne vytvorili a uviedli negatívny stav do aktívneho a 

dominantného postavenia v tom stupni, ale, čo je najdôležitejšie, podarilo sa im 

odrezať najposlednejšiu, najkrajnejšiu úroveň toho stupňa od ostatného Stvorenia a 

premiestniť ju do Zóny Vymiestnenia. V tej a z tej úrovne vyfabrikovali rôzne 

úrovne Pekiel a ďalších oblastí Zóny Vymiestnenia. Prvky tej úrovne využili pri 

fabrikácii rôznych životných foriem, ktoré by umožnili nezávislé prežitie vonkajších 

faktorov bez akéhokoľvek spojenia s duchovným, vnútorným zdrojom.“ 

„Táto úroveň, jej prirodzenosť a jej špecifické zákony boli využité pri vývoji 

ľudskej sexuality, charakterizovanej extrémnou externalizáciou, obmedzením a 

,telesnosťou‘, bez akéhokoľvek alebo len s veľmi malým duchovným obsahom. Od 

Stvorenia bolo teda odrezané niečo dôležité (čo bývalo jeho integrálnou súčasťou) a 

použité na úplne zlé účely.“ 

„Týmto trúfalým negatívnym činom sa pseudo-tvorcom podarilo vyvinúť a založiť 

úplne iný životný štýl, ktorý je paralelný so životom pozitívneho stavu, odporujúc 

všetkým jeho zákonom, princípom a ustanoveniam.“ 
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„Ak niečo odpojíte od pravého zdroja toho a použijete to na účely, na ktoré to 

nebolo stvorené, vznikne a zrodí sa veľmi divný, zložitý, vetchý, nezdravý, 

neprirodzený a nenormálny stav, ktorý bude úplným skreslením a karikatúrou 

svojho originálu. Ale, je to skreslenie a karikatúra skutočného originálu. Skreslenia 

a karikatúry nemôžu existovať, dokonca ani byť vymyslené bez ich originálu.“ 

„Keďže originál je štruktúrovaný tak, aby viedol všetky životné idey pomocou 

sexuality, najviac skreslená a skarikovaná je práve sexualita negatívneho stavu a 

ľudská sexualita. Ako ale viete, niektoré črty originálu možno rozoznať v 

akomkoľvek jeho skreslení a karikatúre. Koniec koncov, boli vytvorené a vyvinuté z 

ukradnutej úrovne pravého Stvorenia — Originálu. Ľudská sexualita a sexualita 

negatívneho stavu všeobecne teda odráža skreslené, prekrútené a sfalšované 

princípy pravej sexuality. Bez nej by životný štýl negatívneho stavu nebol možný, 

rovnako ako by nebol možný život pozitívneho stavu bez jeho pozitívnej a správnej 

sexuality.“ 

„Ako bolo uvedené predtým, akúkoľvek sexualitu musíte ponímať ako elektrické 

vedenie, ktoré vedie elektrinu. Bez toho vedenia nie je žiadna možnosť správne 

využiť, vidieť a pocítiť tú elektrinu. Elektrinu možno v tejto konotácii prirovnať k 

životu a sexualitu k vedeniu, ktoré prepravuje, sprostredkúva a privádza ten život. 

Sú neoddeliteľné a jedno bez druhého nemôže existovať.“ 

„Sexualita je teda najrozhodujúcejšou zložkou každého života. Nemôže byť nikdy 

zničená, nech sa objavuje v akejkoľvek podobe a forme. Môže byť len upravená, 

zmenená, prestavaná a napojená na nejaký iný zdroj, ale nikdy nemôže byť 

odpojená od samotného života. V prípade ich rozpojenia/oddelenia by oboje 

prestalo existovať.“ 

„Toto je dôvod, prečo Pán Ježiš Kristus, namiesto toho, aby ľudskú sexualitu v Sebe 

zničil, pretransformoval ju a napojil na pravý zdroj Svojho života.“ 

„Bez ohľadu na to, nakoľko bola ľudská sexualita pretransformovaná a zmenená, 

zostáva ľudskou sexualitou a jej hlavná kvalita, kvalita externalizácie a fyzikalizácie 

je natrvalo zachovaná v jej pozitívnych potenciáloch — slúžiac ako privádzač 

správnych duchovných ideí do najkrajnejšej úrovne najexternejšieho stupňa 

Stvorenia; a súčasne ako spätná väzba uskutočňovania, realizácie, manifestácie a 

spríkladňovania ideí na tej úrovni, za účelom dávania podnetu iným úrovniam 

Stvorenia na iniciovanie nejakej novej tvorivej idey života.“ 

„Pán Ježiš Kristus bude môcť zároveň cez ľudské aspekty Svojej sexuality v pravý 

čas vrátiť späť ukradnutú a odrezanú najposlednejšiu, najkrajnejšiu vonkajšiu 

úroveň najexternejšieho stupňa Stvorenia a po jej vyčistení, vymytí a vydymení ju 

opätovne spojiť a zjednotiť s jej právoplatným vnútrom: najvnútornejším a 

vnútorným celkom — s ostatným Stvorením.“ 

„Len čo sa toto udeje, nebude už existovať žiadne miesto, kde by mohol prekvitať a 

prosperovať negatívny stav.“ 
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„8. Z vyššie uvedeného ponímania sexuality všeobecne je zrejmé, že sexualita nie je 

čosi, čo bolo samostatne stvorené v jednom bode času a priestoru a následne 

nadelené sentientným entitám. V skutočnosti, u Pána Ježiša Krista, je sexualita taká 

večná a taká absolútna ako Pán Ježiš Kristus Sám/Sama. Je integrálnou zložkou 

funkcie všetkých Absolútnych Kategórií a Princípov Jeho/Jej Absolútneho Života a 

Jeho/Jej Absolútnej Mysle, na všetkých ich úrovniach a vo všetkých ich aspektoch. 

Sexualita je teda neoddeliteľná od Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Keďže 

Stvorenie odzrkadľuje Jeho/Jej Absolútnu Prirodzenosť v relatívnom stave, 

Stvorenie je výsledkom tohto Božského Sexuálneho Aktu, a preto je nadelené 

sexualitou, aby odzrkadľovalo Absolútny Tvorivý Princíp.“ 

„Pán Ježiš Kristus stvoril Svoje Stvorenie zo Seba a podľa Seba Samého/Samej, a 

nie z ničoho alebo pomocou niekoho či niečoho iného. Svoje Stvorenie by teda 

nemohol nadeliť sexualitou, keby taký stav nebol integrálnou zložkou Jeho/Jej 

Absolútnej Prirodzenosti. Ak je Stvorenie z Pána Ježiša Krista a podľa Pána Ježiša 

Krista, ako môže On/Ona dať Svojmu Stvoreniu niečo, čo Sám/Sama nemá? To by 

nedávalo absolútne žiadny zmysel.“ 

„Nedávno to začalo platiť aj o ľudskej sexualite, ktorá sa stala v očistenom a 

transformovanom stave a podobe integrálnou zložkou Absolútnej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Preto odteraz, presne od tohto momentu, každý, kto číta tieto slová, a napriek tomu 

oddeľuje sexualitu všeobecne, a zvlášť ľudskú sexualitu, od Pána Ježiša Krista, 

alebo popiera fakt, že sexualita je integrálnou súčasťou Jeho/Jej Absolútnej 

Prirodzenosti a že ľudská sexualita bola naveky zlúčená s Jeho/Jej Prirodzenosťou, 

taký jedinec pácha najohavnejšie duchovné cudzoložstvo. Od tohto momentu 

popierať tento fakt po prečítaní si a vlastnení tohto nového poznania znamená 

popierať, že existuje Pán Ježiš Kristus.“ 

„Žiadne iné ponímanie sexuality všeobecne nebude prijateľné.“ 

„Pokiaľ ide o ľudskú sexualitu a o to, ako ju ponímajú a praktizujú ľudia na planéte 

Nula, v príhodnom čase bude zbavená všetkých jej obmedzení, ziel, falzifikácií, 

skreslení a prekrútení a následne bude plne využitá na pozitívne účely vyššie 

uvedeným spôsobom.“ 

„Avšak spôsob, akým je ľudská sexualita praktizovaná práve teraz, bude napokon 

zrušený a nahradený slobodnejším a primeranejším praktizovaním, vhodným pre 

prirodzenosť pozitívnej sexuality, ako ju poníma a praktizuje ostatné Stvorenie.“ 

„Vzhľadom na tento fakt sa ľudským čitateľom týchto slov, ktorí doposiaľ žijú na 

planéte Nula, veľmi dôrazne a naliehavo odporúča, aby sa dištancovali, nakoľko je 

to len možné, od tradičného ponímania ľudskej sexuality, ktoré je vyjadrené v 

nariadeniach, príkazoch a zákonoch ich spoločenského, náboženského a právneho 

systému (ak nie v konkrétnom praktickom zmysle — čo nie je vždy možné — tak vo 

vnútornom, duchovnom zmysle, alebo súhlasom a stotožnením sa s ideami 

sexuality, ako sú zjavené v Novom Zjavení, a hlavne v tejto kapitole). Pripraví ich 
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to na prijatie pravej, novej konotácie a praktizovania ľudskej sexuality, ako ju 

ustanovil Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej vlastnej pretransformovanej ľudskej 

sexualite.“ 

„Ľudia, lipnutím na typickom, tradičnom ponímaní ľudskej sexuality, po svojom 

príchode do duchovného sveta veľmi sťažujú Pánovi Ježišovi Kristovi poskytnutie 

im novej, pretransformovanej ľudskej sexuality a sexuality všeobecne.“ 

„Dôležitosť tohto aktu je úplne jasná z toho, čo o tom bolo povedané vyššie, pretože 

od prijatia tohto faktu závisí správne prijatie, začlenenie a praktizovanie života 

zhodného s Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Taký život bude skutočným 

Nebom jedinca. Toto je vlastne Nebo. Naproti tomu, odmietnutie tohto faktu 

znamená byť ochudobnený alebo pripraviť sa o toto Nebo a prijať namiesto toho do 

seba Peklo.“ 

„9. Na záver tejto kapitoly nech si každý uvedomí fakt, že pravé duchovné princípy 

a ich správnu aplikáciu v každodennom živote a žití nie je možné plne pochopiť, 

porozumieť a realizovať v medziach žiadnej sentientnej mysle, vrátane ľudskej, 

pokiaľ vyššie uvedené ponímanie sexuality všeobecne, a zvlášť ľudskej sexuality, 

nie je prijaté a považované za integrálnu súčasť alebo zložku každého duchovného 

princípu. Koniec koncov, vodičom a sprostredkovateľom tých princípov je 

sexualita. Ako môžete niečo pochopiť, porozumieť a praktizovať, ak odmietate to, 

čo to niečo vedie, sprostredkúva a prenáša?“ 

„Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa negatívny stav stal normálnou vecou 

a prečo je ľudský život tak úboho obmedzujúci a obmedzený, je to, že ľudia a 

negatívny stav upreli sexualite jej patričné miesto a odmietli ju považovať za božský 

vodič, sprostredkovateľa a prepravcu všetkého života a jeho pravých duchovných 

princípov.“ 

„Oddelenie sexuality od pravej duchovnosti, a tým od Pána Ježiša Krista, dalo silný 

podnet k iniciovaniu negatívneho stavu a k založeniu typického ľudského života so 

všetkými jeho strasťami.“ 

„Takže, úplne prvý krok, čo treba podniknúť pre navrátenie sa do pozitívneho stavu, 

je pozrieť sa na záležitosť sexuality všeobecne, a zvlášť ľudskej sexuality, vo svetle 

tohto Nového Zjavenia a vidieť ju ako integrálnu súčasť duchovných princípov, 

neoddeliteľnú od Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Po prečítaní si týchto slov, Peter, sa ťa budú niektorí ľudskí čitatelia, žijúci 

doposiaľ na planéte Nula, pýtať, ako by mali praktizovať svoju ľudskú sexualitu. 

Ako vieš, kým ste v ľudskom tele a na planéte Nula, ste viazaní ľudskými zákonmi a 

požiadavkami. Sú geneticky zakorenené vo vašom tele, vo vašej ľudskej duševnosti 

a vo vašej ľudskej sexualite.“ 

„Jestvuje však obmedzená cesta von z tejto ošemetnej situácie, aspoň do určitej 

miery.“ 
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„Musíte urobiť to, že budete vzdorovať požiadavkám negatívneho stavu, zmenou 

všetkého, čo máte v ľudskom živote k dispozícii, na iný účel, než bolo pre vás 

určené.“ 

„Toto platí o všetkých aspektoch ľudského života, nielen o ľudskej sexualite. 

Všetky tieto faktory dáte do služieb pozitívneho stavu. To sa urobí zmenou vášho 

postoja ohľadne ľudského života a ľudskej sexuality.“ 

„Týmto sa vám odporúča, aby ste si užívali, ako je len za vašich obmedzených a 

obmedzujúcich podmienok možné, všetko, čo máte k dispozícii, vrátane, a najmä, 

vašu sexualitu. Užívaním si jej a používaním jej na pozitívne účely, ako napríklad 

na dávanie, prijímanie a zdieľanie, s rozkošou, pôžitkom, radosťou, šťastím a v 

záujme vzájomného prospechu, spoločného dobra a využitia všetkými, ktorí chcú 

opätovať a zúčastňovať sa takéhoto života, a robiac to kvôli princípom, lebo robiť to 

je správne, s pozitívnym a dobrým úmyslom, vzdorujete tomu, ako poníma život a 

ľudskú sexualitu negatívny stav.“ 

„Koniec koncov, musíte si pamätať, že aj keď je ľudská sexualita nesmierne 

obmedzená a obmedzujúca, napriek tomu je to ešte stále jediný ľuďom dostupný 

nástroj, s ktorým a pomocou ktorého sa môžu dostať do najväčšej možnej vzájomnej 

blízkosti a zažiť jeden druhého najintímnejším, najsúkromnejším a najosobnejším 

spôsobom a dosiahnuť určitý obmedzený stupeň výmeny toho, kto sú a čo sú.“ 

„Dokonca aj pri obmedzenom a obmedzujúcom ľudskom pohlavnom styku existuje 

ten fyzický zážitok blízkosti, určité veľmi obmedzené splynutie jedného s druhým 

počas pohlavného styku, keď mužov penis vniká do ženinej vagíny a ženina vagína 

prijíma mužov penis.“ 

„Ak sa táto výmena robí zo správnej perspektívy, ako je zjavené v Novom Zjavení, 

môže sa stať zdrojom rozkoše, slasti, radosti, šťastia a vyššieho poznania Pána 

Ježiša Krista, iných a seba a zdrojom náhlej inšpirácie, nového náhľadu a väčšej 

miery produktivity a tvorivosti. Také možnosti skutočne existujú dokonca aj pri 

obmedzených a obmedzujúcich ľudských sexuálnych zážitkoch.“ 

„Čo myslíte, prečo negatívny stav pomocou náboženských, právnych, 

spoločenských a morálnych zákonov nariaďuje a uvaľuje v mene Božom toľko 

obmedzení a tabu na ľudské sexuálne prejavy, dojmy a praktiky? Alebo prečo 

negatívny stav vštepuje do ľudských génov toľké pocity viny, hanby, trápnosti a iné 

nepriaznivé a negatívne pocity a emócie, týkajúce sa ľudskej sexuality a rôznych 

sexuálnych vzťahov? Alebo prečo negatívny stav fabrikuje také množstvo 

pohlavných chorôb a syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a rôzne 

iné duchovné, duševné, fyzické a sexuálne problémy a zvrátenosti, týkajúce sa 

ľudskej sexuality?“ 

„Z jediného dôvodu: za žiadnu cenu a v žiadnom prípadne nedovoliť ľuďom 

zúčastniť sa rozmanitosti sexuálnych zážitkov so správnym úmyslom a na správny 

účel, aby neodhalili alebo sa nedozvedeli viac o pravej prirodzenosti života, seba, 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 496 - 

iných, a hlavne o Pánovi Ježišovi Kristovi, najmä teraz, v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti.“ 

„Tento aspekt sexuality, ako je uvedený tu, je najťažšie prijateľný pre ľudí, ktorých 

v mene Boha vychovávali a učili všetko presne opačne, než sa oznamuje tu. Pre ľudí 

to bude ešte aj teraz najťažšie prijateľný aspekt Nového Zjavenia. Pripravte sa na 

množstvo odmietania a zatracovania.“ 

„Majte však na pamäti, že táto rada ohľadne ľudskej sexuality a pohlavného styku je 

platná len pod jednou podmienkou: Každému páru, čo plánuje mať pohlavný styk, v 

rámci či mimo rámec manželstva, sa radí, aby dôkladne preskúmali svoj úmysel, 

motiváciu a dôvod, kvôli ktorému idú mať pohlavný styk.“ 

„Okrem toho, aj žene, aj mužovi, ktorí nadväzujú vzájomný kontakt za účelom toho, 

čo ľudia volajú milovanie sa, sa radí, aby mali rovnakú duchovnú orientáciu a 

chápanie ohľadne záležitosti sexuality, ako je zjavené tu, alebo aspoň, aby k tomu 

nepristupovali zo žiadneho iného dôvodu, než kvôli úprimnému zdieľaniu, radosti, 

rozkoši a pôžitku zo vzájomnej spoločnosti, bez akýchkoľvek ďalších skrytých 

podmienok (ako je napríklad manipulácia, majetníctvo, ubližovanie, poškodzovanie, 

urážanie, zlý, sebecký úmysel, využívanie, zneužívanie alebo zlé zaobchádzanie a 

akékoľvek ďalšie negatívne dôvody).“ 

„Viete si predstaviť, že by ste mali pohlavný pomer s nejakou osobou, ktorej 

chýbajú akékoľvek správne duchovné atribúty a správne chápanie sexuality, aké je 

zjavené tu a aké poznáte a prijímate vy? Aj keď taký pomer nemá z vašej strany 

žiadnu negatívnu alebo hriešnu konotáciu (ak chcete použiť slovo ,hriešny‘), 

vystavujete sa nástrahám negatívneho stavu. Negatívny stav môže vášho sexuálneho 

partnera využiť na to, aby si vás postupne zotročil, ovládol, využil, zmanipuloval, 

privlastnil, žiarlil na vás a na vašu duchovnosť a/alebo bol závislý od vás, alebo vás 

učinil závislými od vášho sexuálneho partnera (z akýchkoľvek dôvodov). S takýmto 

pomerom sa môžete ocitnúť v horšom stave, než ste boli pred tým pomerom.“ 

„Treba byť teda nesmierne opatrný, najmä teraz, keď negatívny stav presunul jeho 

boj úplne na vašu úroveň, a za každú cenu sa vo vašom vlastnom záujme, ako aj 

v záujme pozitívneho stavu vyhnúť takým pomerom. Po niektorých stránkach je 

duchovne prospešnejšie masturbovať, ak nie je k dispozícii žiadny iný spôsob 

pohlavného pomeru s duchovne správnymi sexuálnymi partnermi, než zapliesť sa do 

takých škodlivých sexuálnych vzťahov.“ 

„Avšak, tieto pomery s tými, ktorí majú rovnaké duchovné smerovanie, zameranie a 

orientáciu, by sa mali podporovať za predpokladu, že dokážete udržať pod kontrolou 

svoj vrodený pocit viny a trestanie sa v dôsledku tej viny. Inak sa ocitnete v tej istej 

ťažkej situácii a pasci negatívneho stavu. Koniec koncov, vina je výtvorom 

negatívneho stavu a je jednou z najnebezpečnejších emócií.“ 

„Ak nemôžete nájsť alebo stretnúť niekoho s touto správnou duchovnou povahou a 

dispozíciou, alebo ak nedokážete ukontrolovať váš pocit viny a nepodľahnúť mu, 
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bude lepšie, ak počkáte, kým budete z planéty Nula odvolaní a vrátite sa domov, kde 

sa budete môcť ujať praxe pravej sexuality s jedincami opačného pohlavia.“ 

„Okrem toho, každému z vás sa radí ísť do vnútra a poprosiť Pána Ježiša Krista o 

radu v každom jednotlivom prípade, keď je prípadná možnosť mať s niekým 

pohlavný pomer, či by bol taký pomer vhodný a duchovne prospešný pre všetkých a 

či by bol v súlade s vôľou Pána Ježiša Krista. Tak sa dokážete vyhnúť akémukoľvek 

nebezpečenstvu spadnutia do pasce, nastavenej vám negatívnym stavom 

prostredníctvom sexuality.“ 

„Toto je rada Pána Ježiša Krista pre súčasnosť a duchovné podmienky, ktoré práve 

existujú na planéte Nula. Keby došlo v tomto ohľade k nejakým zmenám, budete 

včas upovedomení. Avšak, zatiaľ zostane táto rada platná na neurčito.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech si veľmi pozorne vypočuje a načúva, 

čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto kapitole o sexualite.“ 

„Požehnaní sú tí, čo majú svoju myseľ a srdce otvorené a sú ochotní zmeniť sa a 

vypustiť zo svojich myslí a sŕdc akékoľvek lživé idey o týchto a akýchkoľvek 

ďalších záležitostiach života.“ 
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DVADSIATA PRVÁ KAPITOLA 
 

Tajomstvo Stvorenia a Zóny Vymiestnenia 
 

 

5. mája 1988 o 4.35 ráno opäť prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„To, čo nasleduje, bude ťažké pochopiť.“ 

„V knihách Nového Zjavenia bolo zjavené veľa o pôvode, procese a účele 

Stvorenia, ako aj Zóny Vymiestnenia.“ 

„Je nutné zdôrazniť fakt, že bez ohľadu na to, koľko a v akom rozsahu bolo v tomto 

ohľade zjavené, realita Stvorenia, tajomstvo jeho bytia a existencie a všetko, čo sa v 

ňom a v Zóne Vymiestnenia odohrávalo, odohráva a bude odohrávať, ďaleko 

presahuje čokoľvek, čo bolo o ňom oznámené, a vždy bude ďaleko presahovať 

čokoľvek, čo môže byť o ňom povedané v ľuďom dostupných pojmoch, konceptoch, 

ideách a jazyku.“ 

„Neočakávajte teda žiadne vyčerpávajúce a úplné poznanie, týkajúce sa tejto 

záležitosti. Niektoré dôležité pojmy ohľadne tohto tajomstva, nemôžu byť vôbec 

zjavené, dokiaľ žijete v ľudskom živote a jeho tele na planéte Nula.“ 

„Ako viete, mnohí ľudia sa pokúšajú rozlúštiť tajomstvo ľudského života a života 

všeobecne a ako a prečo existuje vesmír; akým spôsobom existuje; ako k tomu 

všetkému došlo a ako to s vesmírom dopadne; a mnoho iných podobných otázok v 

tejto veci. Radi by vedeli, ako to bolo predtým, než bolo stvorené Stvorenie; aká 

bola motivácia a zmysel stvorenia Stvorenia; čo robil Stvoriteľ pred vznikom času a 

priestoru, atď.“ 

„Nikto nemá žiadne zaručené, spoľahlivé a dostupné odpovede na žiadnu z týchto 

otázok. Niektorí ľudia považujú za samozrejmé, že existuje Stvorenie, a netrápia sa 

nastoľovaním žiadnych takých otázok. Iní prichádzajú s početnými teóriami a 

hypotézami, ktoré len nepatrne, ak vôbec, pravdivo odrážajú, ako a prečo došlo k 

Stvoreniu.“ 

„Väčšina vykladačov tohto charakteru sa obmedzuje na stvorenie fyzického 

vesmíru, nevediac nič o multivesmíre. Keďže pre nich je viditeľný a skúsenostne 

dostupný len fyzický alebo prírodný vesmír, niektorí z nich usudzujú, že neexistuje 

žiadna iná realita Stvorenia, len fyzická. Táto realita je jediná vec, ktorá je 

hmatateľná, vnímateľná a vysvetliteľná. Nič, čo je mimo alebo za hranicou tohto 

faktora, nemôže mať žiadnu hmatateľnú reálnosť. Dokonca doslovný text v Svätej 

Biblii, v prvej kapitole Genezis, ktorá sa vraj zaoberá procesom stvorenia, 

pojednáva predovšetkým o fyzickom vesmíre.“ 

„Ale, ako to už bolo zjavené v knihe Základy ľudskej duchovnosti, proces stvorenia 

sa nikdy nemôže začať stvorením fyzického vesmíru. Namiesto toho sa tým 

vesmírom završuje.“ 
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„Navyše, v súvislosti s používaním slov ,stvorenie‘ a ,vesmír‘ existujú dva mylné 

názory. Predpokladá sa, že akt a proces stvorenia je obmedzený na samotný akt, 

ktorý má počiatok a koniec. Len čo je Stvorenie stvorené, nič sa už nedeje, kým 

stvorený vesmír prirodzene neprebehne. Nič nie je ďalej od pravdy než tento 

predpoklad. Je nutné si uvedomiť, že Stvorenie je neustály, nepretržitý proces a 

nikdy sa nemôže zastaviť, ani na zlomok sekundy. Samotná prirodzenosť Stvorenia 

si vyžaduje nielen udržiavanie a podporu toho, čo už bolo stvorené, ale aj sústavné 

pridávanie k tomu, a zároveň neustále tvorenie niečoho nového.“ 

„Nepochopenie tejto záležitosti má pôvod hlavne v nesprávnom prístupe k procesu 

stvorenia a k ponímaniu Prirodzenosti Stvoriteľa. V tomto ohľade sa teoreticky 

predpokladá, že Stvoriteľ tvorí v čase a priestore. Ak je tak, potom je Stvoriteľ 

obmedzený časom a priestorom. Preto musí mať tvorivý proces a akt nejaký 

lineárny počiatok a lineárny koniec.“ 

„Pravdou tu ale je, ako už poukázal Swedenborg, že proces a akt stvorenia nie je 

nikdy časopriestorovo viazaný. Stvorenie sa teda neodohráva v čase a priestore, ale 

namiesto toho samotný čas a priestor sú zavádzané počas stvorenia. Inými slovami, 

čas a priestor sú samy predmetom stvorenia. Alebo, v jednom bode procesu tvorenia 

je stvorený samotný čas a priestor. V skutočnosti čas a priestor nie sú stvorené, kým 

nie je vymyslený a realizovaný proces stvorenia fyzického vesmíru. V tomto ohľade 

môžete v istej miere povedať, že čas a priestor sú konečným produktom Stvorenia, a 

nie jeho počiatočnými či stavebnými blokmi.“ 

„Pretože ľudia napríklad môžu uvažovať len a hlavne v pojmoch priestorovo-

časového kontinua, predpokladajú, že Stvorenie je obmedzené na fyzický vesmír, 

lebo ten je vždy časopriestorovo viazaný. Pre bežný spôsob ľudského myslenia nie 

je mysliteľné nič mimo času a priestoru.“ 

„Výnimkou z tohto pravidla sú veľmi pokročilí teoretickí fyzici alebo ľudia 

vyššieho duchovného zmýšľania. Ale ani pre nich nie je ľahké prakticky ponímať, 

čo a ako existuje za hranicami alebo mimo priestorovo-časového kontinua.“ 

„Druhý mylný názor sa týka slova ,vesmír‘. Opäť, predpokladá sa, že je len jeden 

vesmír, v tomto prípade fyzický vesmír. Ako bolo spomenuté vyššie, tento záver má 

pôvod vo fakte, že pre ľudí je viditeľný a vnímateľný a skúsenostne dostupný len 

fyzický vesmír.“ 

„Väčšina ľudí nedokáže zistiť fakt, že slovo ,vesmír‘ neodráža skutočnú realitu 

celého Stvorenia. Stvorenie pozostáva z mnohých vesmírov, nekonečne rozdielnej 

prirodzenosti a nekonečnej rôznorodosti.“ 

„V Stvorení v skutočnosti existujú tri základné štrukturálne zložky. Každá z týchto 

zložiek pozostáva zo svojho vlastného diskrétneho multivesmíru, čiže zo svojich 

vlastných početných vesmírov, ktoré možno súhrnne nazvať multivesmír. Takže, je 

duchovný multivesmír Stvorenia, s jeho vlastnou štruktúrou, dynamikou a 

špecifickými zákonmi; intermediárny multivesmír, s jeho vlastnou štruktúrou, 

dynamikou a špecifickými zákonmi; a fyzický alebo prírodný multivesmír, s jeho 
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vlastnou štruktúrou, dynamikou a špecifickými zákonmi. Okrem toho, každý 

multivesmír sa v jeho vnútri skladá z jeho vlastných dvanástich špecifických 

dimenzií, cez ktoré a pomocou ktorých sa neustále zhosťuje svojho bytia a 

existencie.“ 

„Pravidlá priestorovo-časového kontinua platia len pre veľmi obmedzenú sféru 

fyzického alebo prírodného multivesmíru — pre jeho najexternejší stupeň reality, 

akú poznajú napríklad ľudia. Majte však na pamäti, že ľudské ponímanie času a 

priestoru, ako to poznajú a zažívajú oni, vlastne nevyjadruje skutočnú realitu času a 

priestoru predpokladaného vonkajšieho stupňa fyzického multivesmíru.“ 

„Ako si pamätáte, planéta Nula, ktorá je obývaná ľuďmi, je umiestnená v priestore, 

ktorý nie je žiadnym priestorom a v čase, ktorý nie je žiadnym časom. Z tohto 

dôvodu je konkrétny ľudský čas a priestor skreslením skutočného času a skutočného 

priestoru. Takže ľudia, na základe ich nemožnej prirodzenosti a kozmickej pozície, 

žijú v skreslenom čase a skreslenom priestore, ktoré nemajú nijaký súvis s pravou 

realitou času a priestoru v skutočnom fyzickom vonkajšom multivesmíre.“ 

„Toto je dôvod, prečo je tak ťažké, ak nie nemožné, hovoriť o téme tejto kapitoly 

ľudskými slovami. Vďaka samotnej svojej povahe sú ľudské slová schopné vyjadriť 

len skreslenie a sfalšovanie pravej reality, v tomto prípade reality času a priestoru, 

ako ju chápu praví obyvatelia pravého priestorovo-časového kontinua ich 

príslušného multivesmíru. Dokonca aj vo fyzickom alebo prírodnom multivesmíre 

sú zákony času a priestoru aplikovateľné len na jeho najexternejší stupeň, ktorý 

možno volať prírodný vesmír. Ale obmedziť celé bytie a existenciu len na tento 

prírodný a fyzický vesmír je tá najsmiešnejšia predstava.“ 

„Ak sa proces stvorenia nezačína stvorením fyzického vesmíru, potom ako, za akým 

účelom a akým spôsobom sa vlastne začína; a existuje nejaký stav či položenie, 

ktoré predchádzajú akt stvorenia?“ 

„Ako vidíte, samotné slovo ,začína‘ naznačuje čas a priestor. Toto je 

najnevhodnejšie slovo, aké možno použiť na opis aktu a procesu stvorenia, pretože 

predpokladá bod nejakej priamky, v ktorom sa stalo niečo zvláštne, majúce za 

následok počiatok Stvorenia.“ 

„Realitou tejto situácie je, že Stvorenie nezačína. Ľudská reč v žiadnej z jej podôb a 

foriem nevyjadruje vhodnejšími slovami, čo sa odohráva v procese aktu stvorenia.“ 

„Vhodnejšie je použiť slovo ,objaví sa‘, ale aj toto slovo je veľmi ďaleko od toho, 

aby odrážalo pravú realitu procesu toho aktu. Náznakovo môžete povedať, že 

Stvorenie sa objavuje. Toto slovo je menej časopriestorovo viazané než slovo 

,začína‘. Proces objavenia sa je stav. Stav možno ponímať ako mimo, tak aj v rámci 

lineárnych časových a priestorových pojmov.“ 

„Stav je však rozpoložením niečoho alebo niekoho, čo už je. Stav je teda produktom 

,Je‘. Preto ,Je‘ je zdrojom objavenia sa svojho stavu.“ 



KAPITOLA 21 

- 501 - 

„Veľkým tajomstvom je tu fakt, ako ,Je‘ poníma seba a jav/výskyt svojho vlastného 

stavu. Aká je prirodzenosť tohto ,Je‘?“ 

„Jediné, čo možno v tomto bode povedať, je to, že toto tajomné ,Je‘ je zdrojom 

úplne všetkých javov samotného faktu svojho bytia a existencie. Ale, prečo sa také 

javy objavujú a aký je ich účel, je ťažké zistiť.“ 

„Prvým axiomatickým pravidlom prirodzenosti ,Je‘ je to, že vždy je. Nemá žiadny 

počiatok a žiadny koniec a jeho prirodzenosťou je presne to samotné bytie a 

existencia.“ 

„V skutočnosti teda nie je správne povedať, že ,Je‘ vždy je a existuje, pretože bytie 

a existencia sú imanentné samotnej jeho prirodzenosti. Inými slovami, ,Je‘ nie je 

bytie a existencia, ale bytie a existencia sú v ,Je‘. Toto je veľmi rozhodujúci a 

fundamentálny rozdiel. Tento rozdiel treba mať neustále na pamäti, kvôli 

pochopeniu toho, čo sa zjavuje v tejto kapitole.“ 

„ ,Je‘ teda v skutočnosti bytie a existenciu presahuje. V tomto zmysle je slovo ,Je‘ 

nevhodné, lebo ľudia chápu sloveso ,je‘ v zmysle bytia a existencie, a nie v tom 

zmysle, že bytie a existencia pochádza z toho ,Je‘. V ľudskej reči však neexistuje 

žiadne iné slovo, ktoré by mohlo vyjadriť čo i len náznakom presnú povahu toho, o 

čom hovoríme.“ 

„Preto tu bude ponechané slovo ,Je‘, s pochopením, že jeho definícia sa principiálne 

líši od tej, ktorú mu prisúdili ľudia.“ 

„V tomto ohľade sa ,Je‘ vyskytuje/existuje nie preto, že nejaká sila mimo ,Je‘ ho 

núti, aby existovalo/vyskytovalo sa, ale preto, že fakt toho existovania/výskytu je 

samotnou prirodzenosťou ,Je‘. Inými slovami, ,Je‘ samo osebe sa neobjavuje, ale 

objavenie sa je v tom ,Je‘. Takže, ,Je‘ iniciuje objavenie sa zo seba, lebo robiť to je 

samotnou jeho prirodzenosťou.“ 

„Nakoľko ,Je‘ vždy je, bez počiatku alebo konca, môžete povedať, že než bolo 

stvorené Stvorenie, bolo ,Je‘. Pretože samotné ,Je‘ je nestvorené, na základe faktu, 

že vždy je (prvá axióma), stavom a kondíciou ,Je‘ je jeho Absolútnosť. Absolútna 

Kondícia jeho stavu je určená faktorom, že ,Je‘ vo svojom bytí a existencii nie je 

závislé od ničoho a od nikoho. Keby bytie a existencia boli mimo ,Je‘, bytie a 

existencia ,Je‘ by boli závislé od bytia a existencie, namiesto toho, aby bytie a 

existencia boli závislé od ,Je‘.“ 

„V tomto prípade by ,Je‘ nebolo Absolútne, lebo by bolo vo svojom bytí a existencii 

závislé od niečoho iného — od bytia a existencie. Absolútne by teda bolo bytie a 

existencia, a nie ,Je‘. Avšak, bytie a existencia, súc bytím a existenciou, sú už 

samotnou ich povahou závislé od ich zdroja. Preto môžete postulovať, že ich 

zdrojom je ,Je‘, v ktorom sú bytie a existencia.“ 

„Kvôli opätovnému zopakovaniu, ,Je‘ nie je bytie a existencia, ale bytie a existencia 

sú v ,Je‘. Toto je dôvod, prečo je ,Je‘ ponímané ako Absolútny Stav. Nič iné nie je 
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Absolútne, vďaka jednoduchému faktu, že všetko ostatné je v bytí a existencii, ale 

bytie a existencia nie sú v tom všetkom ostatnom.“ 

„Ako vidíte, základný rozdiel medzi Stvoriteľom a Stvorením tkvie vo fakte, že 

zatiaľ čo bytie a existencia sú v Stvoriteľovi, a Stvoriteľ nie je v bytí a existencii, 

Stvorenie je v bytí a existencii a nič z bytia a existencie nie je v Stvorení.“ 

„Slovo ,Stvorenie‘ predpokladá tvorenie. Slovo ,tvoriť‘ predpokladá zdroj alebo 

pôvodcu Stvorenia (,Je‘). Zdroj alebo pôvodca Stvorenia nemôže tvoriť z pozície 

bytia a existencie. Odkiaľ by sa vzali? Aby mohol Stvoriteľ (,Je‘) tvoriť, musí vo 

Svojej Prirodzenosti obsahovať samotné bytie a existenciu.“ 

„Keďže bytie a existencia sú samotným vnútorným stavom Stvoriteľa (,Je‘), 

Stvorenie je stvorené zo Stvoriteľa (,Je‘), z Jeho/Jej stavu Absolútneho Bytia a 

Existencie. Dôvod, prečo je povedané ,Absolútne Bytie a Existencia‘, je ten, že 

podľa definície je ,Je‘ absolútne. Preto všetko, čo je integrálnou zložkou jeho 

prirodzenosti, je tiež absolútne.“ 

„Stvorenie sa objavuje na základe faktu, že bytie a existencia existujú/vyskytujú sa 

v ,Je‘, ktoré sa nikdy neobjavuje, lebo jeho prirodzenosťou je, že vždy ,Je‘. ,Je‘ je, 

samotnou jeho prirodzenosťou a obsahom, stavom objavenia sa/existovania, ale nie 

v stave objavenia sa. Keďže ,Je‘ je stavom objavovania sa/existovania, ktorý 

samotný sa nikdy neobjavuje, na základe toho, že jeho bytie vždy ,Je‘, je zdrojom 

akéhokoľvek objavenia sa/javu.“ 

„Tajomstvo tu tkvie vo fakte, že samotnou svojou prirodzenosťou, súc stavom 

objavovania sa/existovania, ale nie v stave objavenia sa, ,Je‘ neustále generuje 

objavenia sa, tým, že je stavom objavovania sa/existovania. Fakt tohto generovania 

je procesom stavu objavenia sa.“ 

„Máte tu teda stav objavovania sa/existovania a proces objavovania sa. Stav 

objavovania sa/existovania je hybnou silou procesu objavenia sa, z toho dôvodu, že 

každý stav toho ,Je‘, na základe bytia ,Je‘, je aktívny alebo dynamický modus. 

Aktívny modus, súc v procese bytia a existencie v tom ,Je‘, generuje energie, ktoré 

sa stávajú hybnou silou každého objavenia sa.“ 

„Takže, je prirodzenosťou samotného ,Je‘ neustále zo seba generovať objavenia sa, 

ktoré sú produktom jeho aktívneho modusu bytia stavom objavovania 

sa/existovania, bez toho, aby bolo samotné v objavujúcom sa moduse. Počiatočné 

objavenie sa sa môže objaviť len zo stavu, ktorý sám nie je v moduse objavenia sa. 

Inak by spôsoboval objavenie sa seba samého. Objaviť sa si vyžaduje hybnú silu 

tohto objavenia sa.“ 

„Preto sú zrejmé dve veci: Po prvé, že Stvoriteľ, ktorý je toto Absolútne ,Je‘, na 

základe samotnej Svojej Prirodzenosti alebo skutočnosti, že On/Ona Sám/Sama je 

samotným bytím a existenciou, pretože bytie a existencia sú v Ňom/Nej, musí 

tvoriť. Jeho/Jej vlastný stav je Absolútne Aktívny a Dynamický. Absolútna 

Aktívnosť toho stavu je tvorivý proces sám osebe a ako taký.“ 
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„Po druhé, že Stvorenie sa objavilo z bytia a existencie Stvoriteľa, v ktorom sídli 

bytie a existencia, súc Absolútnymi zložkami Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti.“ 

„V tomto Absolútnom zmysle Stvorenie nemá žiadny počiatok a žiadny koniec. 

Pokiaľ Stvoriteľ vždy je, a ,Je‘ vždy je, Stvorenie je vždy vytvárané. V tomto 

ohľade Stvorenie je vždy procesom, ale nie stavom. Súc vo svojom vlastnom stave, 

je relatívne k svojmu sústavnému procesu. Stvorenie je emanáciou Absolútneho 

Stavu svojho Stvoriteľa. Tu môžete s istotou povedať, že neexistuje žiadny iný stav, 

len stav tvorivého procesu z Absolútneho Stavu Stvoriteľa. Stvorenie je teda 

nevyhnutnosť, pretože žiadny iný stav a proces nevie a nemôže existovať. Taká je 

Prirodzenosť toho ,Je‘. ,Je‘ je Stvoriteľ.“ 

„Prirodzenosť ,Je‘ alebo Stvoriteľa nie je možné chápať a porozumieť zvnútra jeho 

Absolútneho Stavu. Dotyčný by musel byť tým ,Je‘, aby pochopil tú Prirodzenosť. 

Avšak, v relatívnom zmysle si možno tú prirodzenosť vyvodiť z prirodzenosti 

Stvorenia, ktoré sa neustále objavuje zo Stvoriteľa. Stvorenie, pretože sa objavuje 

zo Stvoriteľa, odráža prirodzenosť svojho Stvoriteľa v relatívnom stave a zmysle.“ 

„Keďže najdôležitejším a konečným procesom Stvorenia je sentientná myseľ, podľa 

relatívneho bytia a existencie tej sentientnej mysle možno so slušnou istotou usúdiť, 

že Prirodzenosťou ,Je‘ je absolútna sentientnosť, sebauvedomenie a všetky ostatné 

atribúty, nachádzajúce sa v relatívnej sentientnej mysli — s tým rozdielom, že v 

Stvoriteľovi sú všetky tieto atribúty v Absolútnom Stave, zatiaľ čo u všetkých 

ostatných sú v relatívnom stave. Teda, odpovedajúc na otázku, prečo vôbec existuje 

a je Stvorenie, je zrejmé, že žiadny iný stav alebo rozpoloženie, alebo proces 

nemôže byť a existovať, jedine Stvorenie, vzhľadom na Realitu a Prirodzenosť 

Absolútneho ,Je‘.“ 

„Motivačné faktory pre stvorenie Stvorenia majú pôvod v Absolútnom Stave 

Absolútneho ,Je‘. Samotnou svojou prirodzenosťou je ,Je‘ motivované tvoriť, 

jednoducho preto, lebo nič iné nie je mysliteľné. Nielenže to nie je mysliteľné, ale 

žiadny iný stav nemôže byť a existovať, lebo žiadne také iné stavy by neboli zhodné 

s prirodzenosťou Absolútneho ,Je‘.“ 

„Faktor Absolútneho ,Je‘, v ktorom sú obsiahnuté Absolútne Bytie a Absolútna 

Existencia, musí byť postulovaný ako niečo, čo nepotrebuje dôkaz svojho bytia a 

existencie. Toto je axiomatický fakt. Ale, obsahujúc v Sebe Absolútne Bytie a 

Absolútnu Existenciu ako esenciálne a substanciálne komponenty samotnej svojej 

prirodzenosti, Absolútne ,Je‘ generuje Svojím Absolútnym Aktívnym Modusom to 

bytie a existenciu v nepretržitom meradle.“ 

„Myšlienka, že pred stvorením Stvorenia nebolo a neexistovalo žiadne bytie a 

existencia, je nemysliteľná. Bytie a existencia boli a existovali vo vnútri 

Absolútneho Stavu Absolútneho ,Je‘. Toto je to, čo bolo a existovalo pred 

takzvaným Stvorením.“ 

„Existuje celkovo prijímané nepochopenie všeobecne známeho výrazu ,pred 

stvorením Stvorenia‘. Tento výraz predpokladá, že pred stvorením Stvorenia nebolo 
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žiadneho bytia a existencie. ,Pred stvorením Stvorenia‘ znamená pred stvorením 

času a priestoru alebo pred zavedením ich do bytia a existencie. Avšak, než sa čas a 

priestor stali realitou, akt Stvorenia bol večne vo svojom stave.“ 

„Musíte opäť pochopiť, že je stav Stvorenia a je proces Stvorenia. Stav Stvorenia je 

Absolútny Stav Stvoriteľa (,Je‘). Tak, ako vždy je Absolútne ,Je‘, tak je aj stav 

Stvorenia.“ 

„Na druhej strane, proces Stvorenia je procesom jeho neustáleho objavovania sa. 

Môžete teda povedať, že než sa objavil proces Stvorenia, bol stav Stvorenia, ktorý 

nemá žiadny počiatok alebo koniec, lebo spočíva vo vnútri Absolútneho Stavu 

Absolútneho ,Je‘.“ 

„Preto výraz ,pred stvorením Stvorenia‘ znamená, že procesu Stvorenia predchádza 

jeho stav. Slovo ,proces‘ v tejto konotácii znamená začatie niečoho a skončenie 

toho. Z toho možno odvodiť koncept času a priestoru. Slovo ,stav‘ v tejto konkrétnej 

konotácii znamená stálosť nejakého položenia. Nemožno mu pripísať alebo z neho 

vyvodzovať žiadne prvky času alebo priestoru.“ 

„Z tohto hľadiska môžete usúdiť, že sentientné entity, a najmä ľudia, sú vždy v 

procese svojho bytia a existencie, ktorý je ich vlastným osobným stavom, no nie sú 

v stave bytia a existencie, v tom zmysle, že žiadny stav v nich nie je. Len Pán Ježiš 

Kristus, ktorý je to Absolútne ,Je‘, ako je chápané v tejto kapitole, môže byť stavom 

a procesom bytia a existencie, z jediného dôvodu, že On/Ona nie je v stave a v 

procese ničoho, ale stav a proces sú v Ňom/Nej, ako integrálne zložky Jeho/Jej 

Absolútnej Prirodzenosti.“ 

„Toto je dôvod, prečo dokonca aj ľudia, ktorí veria v Boha, správne usúdili, že 

On/Ona presahuje všetky stavy, všetky procesy, všetky podmienky, všetky časy, 

všetky vesmíry, celé bytie, celú existenciu a všetko ostatné. Nemajú však ani 

poňatia, prečo postulovali tento fakt o Bohu. Neuvedomujú si, že dôvod, prečo toto 

všetko presahuje, je ten, že toto všetko je v Ňom/Nej, ale On/Ona v tom všetkom nie 

je. Aspoň pôvodne v tom Boh nebol.“ 

„Len čo sa objavil proces Stvorenia, vtedy a len vtedy začína Stvoriteľ sídliť aj v 

Stvorení ako vo Svojom vlastnom predĺžení a procese. V tomto ohľade sa objavila 

nová situácia v Absolútnom zmysle. Stvoriteľ (,Je‘) obsahuje vo Svojej 

Prirodzenosti všetky stavy a procesy. Dokiaľ Stvorenie nie je plne v tom procese, 

Stvoriteľ nie je v tom procese. Je vo Svojom vnútri alebo v Sebe.“ 

„Tajomstvom tejto situácie je fakt, že Absolútny Stav je Absolútne Vnútro. Avšak, 

Absolútny Proces je dynamické rozšírenie toho stavu z vnútra smerom k vonkajšku 

(z vnútra von). Pretože Stvoriteľ (,Je‘) je v Absolútnom Stave Vnútra, v tom bode 

nemôže byť v ničom, čo je smerom von, kým sa ten vonkajšok nestane plným 

procesom toho vnútra. Len čo sa ten proces pohne zo stavu vnútra k svojmu stavu 

vonkajška, Stvoriteľ (,Je‘) sa stáva aj Svojím vlastným vonkajškom.“ 

„V tomto prípade možno novosť tejto situácie nájsť vo fakte, že zatiaľ čo pred 

objavením sa tohto procesu Stvoriteľ nebol v žiadnom stave a/alebo procese, 
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pretože stav a proces boli v Jeho/Jej Absolútnom Vnútri/Vnútrajšku, po zavedení 

procesu vonkajška získal Stvoriteľ obe položenia. Teraz je aj vo všetkom a v 

každom, čo bolo stvorené. Takže, Stvoriteľ je v stave a v procese Svojho Stvorenia, 

rovnako ako je stav a proces v Stvoriteľovi.“ 

„Rozdiel v týchto dvoch položeniach vytvoril dojem, že pred stvorením Stvorenia 

existoval čas a priestor. Realitou však je, že to, že stavu vnútrajška chýbal proces 

vonkajška, nedovolilo, aby bolo Stvorenie kontinuálny proces, ale aby bolo len v 

stave Absolútneho Stavu Stvoriteľa. Akýkoľvek pocit chýbania niečoho vníma 

relatívna sentientná myseľ, a najmä ľudia, ako nebytie a neexistenciu, lebo sú 

súčasťou procesu a len cez ten proces sa môžu stať súčasťou toho pôvodného stavu. 

Takže, na tvorivý akt sa pozerajú z pozície vonkajška, ale nie z pozície vnútrajška, 

pretože sú v procese stvorenia, a nie v jeho Absolútnom Stave.“ 

„Z tej pozície je Stvorenie vnímané ako majúce svoj počiatok. Len v tomto zmysle 

môžete povedať, že na počiatku nebol žiadny stav vonkajška. Namiesto toho bol od 

večnosti stav Absolútneho Vnútrajška.“ 

„Pre niekoho alebo niečo, čo je súčasťou vonkajška (Stvorenie je vonkajškom 

vnútrajška) a pozerá sa na Stvorenie z tej pozície, počiatok všetkých vecí je vtedy, 

keď sa ten vonkajšok stal skutočnosťou. Ale pozerajúc sa na to z pozície stavu 

vnútrajška, Stvorenie vždy bolo, pretože bolo integrálnou zložkou toho vnútrajška. 

Len proces Stvorenia, ako sa pohybuje k svojmu vlastnému vonkajšku, je chápaný 

ako niečo, čo nebolo vždy.“ 

„Najväčším tajomstvom je v tomto ohľade to, ako a prečo sa objavil ten posun zo 

stavu vnútrajška do procesu jeho vonkajška. Tento posun neznamená, že došlo k 

opusteniu stavu vnútrajška. Ten nemožno nikdy opustiť. Akýkoľvek, čo i najmenší 

pokus opustiť ho by mal za následok večnú smrť celého Stvorenia. Stvorenie môže 

byť udržiavané len z Absolútneho Stavu Vnútrajška, lebo tam vzniklo. Nemôže byť 

udržiavané procesom vonkajška, lebo proces vonkajška pochádza zo stavu jeho 

vnútrajška. Proces je vždy závislý od svojho stavu. Podľa definície stav je 

vnútrajšok.“ 

„Tu sa stalo to, že stav vnútrajška zahájil proces stávania sa vonkajškom zo stavu 

svojho vnútrajška. Otázkou teda je, ako sa toto zahájenie objavilo a čo ten stav 

motivovalo, aby podnikol taký akt.“ 

„Stav Absolútneho Vnútrajška je Absolútne ,JE‘, ktoré je zas Absolútne Ja alebo 

Absolútne ,JA SOM‘. Prirodzenosťou tohto Absolútneho Ja alebo ,JA SOM‘ je 

Absolútna Pozitívnosť. Absolútna Pozitívnosť je v stave Absolútnej Čistoty a 

Nesebeckosti. Slová ,ja‘ a ,nesebeckosť‘ nie sú protikladom. ,Ja‘ môže byť buď 

sebecké, neberúce žiadny ohľad na nič iné než na seba, alebo môže byť nesebecké, 

uvažujúce o možnosti rozšírenia toho ja do iných ja. Nakoľko toto Absolútne Ja je 

zo svojej Podstaty Absolútne Pozitívne, nemôže byť nikdy v stave sebeckosti. Preto 

je Absolútne Nesebecké.“ 
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„Prirodzenosťou tejto nesebeckosti je proces zvažovania iných možností než jeho 

vlastného Absolútneho Bytia a Existencie, obsiahnutých v jeho Absolútnej 

Prirodzenosti.“ 

„Filozoficky povedané, zvažovanie a potreba iných možností bytia a existencie než 

jeho Vlastného je imanentná Jeho Absolútnej Prirodzenosti. Čokoľvek, čo je 

imanentné tej Prirodzenosti, sa musí na základe svojej vlastnej prirodzenosti 

rozhodne uskutočniť a realizovať.“ 

„V tom bode však neexistuje vôbec nič, len Stav Absolútneho Vnútrajška toho 

Absolútneho Ja alebo ,JA SOM‘. Nakoľko jediná realita bytia a existencie tkvie v 

tom Absolútnom ,JA SOM‘, na vytvorenie akýchkoľvek iných možností okrem 

svojich vlastných musí ako iniciačný bod procesu tvorby použiť svoj vlastný zdroj a 

materiál svojho vlastného ja alebo ,JA SOM‘. Pamätajte si, že v tom bode 

neexistoval žiadny iný zdroj alebo iný materiál.“ 

„Keď už je taká idea/myšlienka sformulovaná, pozornosť Absolútneho Ja alebo ,JA 

SOM‘ je presunutá zo stavu vytvorenia tej idey na proces jej stania sa. Tá idea sa 

nepretržite vyskytuje v Stave Absolútneho Ja alebo ,JA SOM‘, pretože k výskytu 

dochádza vždy v jeho Absolútnom Vnútri. Aby sa zmenil stav objavenia 

sa/vyskytovania sa tej idey na proces jej stania sa, pozornosť Absolútneho ,JA 

SOM‘ je presunutá od centra vnútrajška k jeho Absolútnemu Obvodu. Proces tohto 

presunutia produkuje obrovské duchovné energie veľmi špeciálneho charakteru. 

Tieto energie sú emanáciou Absolútnej Intenzívnej Túžby Absolútneho ,JA SOM‘ 

(,JE‘) preniesť svoju Absolútnu Pozitívnosť a Dobrotu (pozitívnosť sa vždy rovná 

dobrote) mimo Seba alebo mimo svoje ,JA SOM‘. Slovo ,preniesť‘ automaticky 

predpokladá ešte niečo iné než to, čo chce uskutočniť to prenesenie. Prenášanie je 

možné len od ,niečoho‘ k ,čomusi‘. Ale, ako si pamätáte, v tom bode žiadne ,k 

čomusi‘ neexistuje. Existuje len a len Absolútne ,Niečo‘.“ 

„Aby ste prenášali od niečoho k čomusi, musíte najprv stvoriť to čosi, ku ktorému 

môžete prenášať všetko, čo máte alebo čo chcete prenášať.“ 

„Prvým krokom pri stvorení toho ,čohosi‘ je presunutie pozornosti od vnútra alebo 

vnútrajška Absolútneho Stavu k jeho Absolútnemu Obvodu. Využívajúc špecifickú 

energiu, vyprodukovanú intenzívnou Absolútnou túžbou preniesť Seba mimo Seba 

Samého, je stvorené to ,mimo‘ ,vnútra‘ alebo ten vonkajšok vnútrajška.“ 

„Teda, v tejto konotácii to mimo alebo vonkajšok pozostáva z prvkov čistej 

špeciálnej energie, vyžarujúcej z Intenzívnej Túžby Stavu Absolútneho Vnútrajška 

po tom, aby bolo a existovalo to mimo alebo vonkajšok.“ 

„Tá energia je nasmerovaná od jej vnútorného zdroja k jeho obvodu jednoduchým 

presunutím zamerania jeho pozornosti, čo sa stotožňuje s tou Absolútnou 

Intenzívnou Túžbou po prenášaní a zdieľaní. Presne v momente, ako dochádza k 

tomuto presunu, tá energia postúpi zo stavu vnútrajška k svojej manifestácii 

do procesu vonkajška. V tomto ohľade je proces vonkajška procesom tvorenia.“ 
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„Stvorenie je teda tvorené zo Stavu Absolútneho Vnútrajška Absolútneho ,JA 

SOM‘ prostredníctvom Absolútnej Duchovnej Energie, vyžarujúcej z Absolútnej 

Intenzívnej Túžby po prenášaní a zdieľaní všetkého, čo má a čo obsahuje. Preto 

môžete Stvorenie ponímať ako vonkajšok Absolútneho Vnútrajška Absolútneho ,JA 

SOM‘, Ktoré je Absolútnym Duchom, Ktorým je Pán Ježiš Kristus.“ 

„Z tohto procesu Stvorenia vidíte opodstatnenie multivesmírneho princípu 

Stvorenia: Všetko postupuje z vnútra — zo Stavu Absolútneho Vnútrajška — von 

— do procesu vonkajška. To vám ale tiež hovorí, že vonkajšok nemôže nikdy byť a 

existovať samostatne a sám osebe, pretože je koniec koncov procesom stavu 

vnútrajška. Vonkajšok nemá svoj vlastný nezávislý stav, nezávislý od stavu jeho 

vnútrajška. Jednako však nesie všetky atribúty svojho zdroja.“ 

„Je len logické predpokladať, že ten vonkajšok, čiže v tomto prípade Stvorenie, je 

nositeľom všetkých atribútov svojho Zdroja, pretože Stvorenie bolo stvorené z 

materiálu svojho Absolútneho Zdroja. Jediným rozdielom je, že zatiaľ čo v Zdroji 

Samotnom sú tie atribúty v Absolútnej forme, v Stvorení, pretože je stvorené, a teda 

nemá skúsenosť svojej vlastnej absolútnosti, sú v relatívnej forme.“ 

„Len čo je nastolený proces vonkajška, súc nositeľom prirodzenosti svojho 

Absolútneho Zdroja v relatívnej forme, na základe samotnej svojej prirodzenosti 

začína svoju vlastnú neustálu expanziu a šírenie sa.“ 

„Toto je nutnou podmienkou tohto procesu vonkajška, pretože svojou nekonečnou 

expanziou a šírením sa kompenzuje svoj relatívny stav voči svojmu Absolútnemu 

Zdroju. A nielen to, ale tým, že odráža Prirodzenosť svojho Absolútneho Zdroja, má 

svoju vlastnú intenzívnu túžbu robiť presne to, čo robí jeho Stvoriteľ — tvoriť za 

účelom prenášania a zdieľania svojho vlastného relatívneho bytia a existencie v 

oboch smeroch — ku svojmu Absolútnemu Zdroju a ku svojmu vlastnému procesu 

vonkajška, čiže mimo svojho vlastného vonkajška.“ 

„Proces Stvorenia je teda dvojaký proces. Stvoriteľ tvorí zo Seba Samého/Samej, 

procesom stručne opísaným vyššie, a pomocou a prostredníctvom už stvoreného 

vonkajška. Koniec koncov, ten pôvodný vonkajšok je Jeho/Jej vlastným materiálom, 

neustále vyžarujúcim z Jeho/Jej Absolútneho Stavu — z Jeho/Jej Absolútneho 

Vnútrajška.“ 

„Kvôli tomuto usporiadaniu proces Stvorenia pokračuje postupnými krokmi a vždy 

v smere od najvnútornejšieho k najexternejšiemu alebo od najhlbšieho vnútra k 

najkrajnejšiemu vonkajšku. Každý krok v procese tvorenia odráža prirodzenosť 

svojho predošlého kroku, majúc svoj vlastný stav vnútrajška, z ktorého tvorí svoj 

vlastný vonkajšok, skrz a pomocou procesu svojej vlastnej duševnej činnosti, ktorá 

je kondíciou jeho ,prostredna/toho-medzi‘ — prostrednou/intermediárnou 

kondíciou.“ 

„V Absolútnom Stave Vnútrajška Absolútna Intenzívna Túžba po prenášaní a 

zdieľaní predstavuje Absolútnu Duševnú Činnosť Stvoriteľa alebo Jeho/Jej 

Absolútnu Intermediárnu Kondíciu. Cez ňu a pomocou nej je udržiavaná jeho 
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Absolútna Vonkajšia Kondícia. Zo spojených vyžarujúcich energií, vytváraných 

zložitými interakciami týchto troch Absolútnych Stavov (najvnútornejšieho, 

intermediárneho a vonkajšieho), je tvorené všetko ostatné. Toto ,všetko ostatné‘ sa 

vždy objaví súc mimo Stvoriteľa. Ale pretože to odráža prirodzenosť svojho 

Stvoriteľa, je štruktúrované tým istým spôsobom, majúc svoju vlastnú 

najvnútornejšiu kondíciu, intermediárnu kondíciu a vonkajšiu kondíciu.“ 

„Dôvod, prečo sa Stvorenie objaví mimo Stvoriteľa, je ten presun Absolútnej 

Pozornosti od jadra jeho Absolútneho ,JA SOM‘ smerom od toho jadra. Ten presun 

je nutný preto, lebo v tom jadre a s ním samotným nie je možné žiadne prenášanie a 

zdieľanie. Ak venujete pozornosť len svojmu vlastnému jadru, jadru svojho 

vnútrajška, neexistuje nič iné, len vy. V tomto prípade je všetko ostatné vylúčené z 

uvedomovania si vášho bytia a existencie. Z takého stavu sa nemôže začať žiadne 

tvorenie.“ 

„Aby bolo tvorenie zahájené, musí dôjsť k presunu tej pozornosti od jadra 

samotného smerom preč od toho jadra. V skutočnosti musí dôjsť k rozdeleniu tej 

pozornosti. Nie je možné úplne odvrátiť pozornosť od toho jadra. Inak by došlo k 

trvalej strate sebauvedomenia. Strata sebauvedomenia znamená koniec všetkého, 

vrátane Absolútneho ,JA SOM‘. Je však možné a nutné rozdeliť tú pozornosť takým 

spôsobom, aby jej časť smerovala preč od toho jadra. V momente, keď sa táto 

pozornosť rozdelí, samotným tým činom sa vytvárajú obrovské duchovné a duševné 

energie, ktoré sú využité pri tvorení Stvorenia. Nasmerovaním časti Svojej 

Absolútnej Pozornosti preč od Svojho Jadra Absolútne ,JA SOM‘ produkuje proces 

vonkajška.“ 

„V tomto ohľade si musíte pamätať dve dôležité veci:“ 

„1. Toto všetko sa deje v Absolútnom Zmysle. Preto sú energie, 

vytvorené takým rozdelením pozornosti, Absolútnej Povahy. Rozdelenie 

Absolútnej Pozornosti nezmenšuje jej Absolútnosť. Takže odvedenie 

časti tej pozornosti od Jej Absolútneho Jadra nezmenšuje proces 

Sebauvedomenia. Koniec koncov, tá časť je Absolútna. Preto aj v 

rozdelenom stave pozornosti zostáva to Sebauvedomenie Absolútne. 

Rovnako, ako tá časť tej pozornosti, ktorá smeruje preč od toho jadra 

,JA SOM‘.“ 

„2. Prirodzenosťou Stvoriteľa je Absolútna Tvorivosť. Preto venovaním 

pozornosti akejkoľvek idei, alebo nejakej idei, samotným faktom takej 

pozornosti, samotnou pozornosťou, sa tá idea právom stáva realitou.“ 

„Takže, nasmerovaním časti Jeho/Jej Pozornosti preč od Jadra Jeho/Jej Absolútneho 

Vnútrajška — ,JA SOM‘ — sa vonkajšok stáva svojím vlastným bytím a 

existenciou. Nezabúdajte, že akt venovania pozornosti vytvára ohromné súhrnné 

energie, ktoré sú ideou tvorenia okamžite využité pri zavádzaní reality tej idey.“ 

„Máte tu spojenie dvoch procesov: Venovanie pozornosti, alebo presun časti tej 

pozornosti od jadra iným smerom; a zároveň, faktom toho presunu, tvorbu týchto 
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energií, ktoré okamžite začínajú stelesňovať ideu presunu a tvorenia v samotnom 

Stvorení.“ 

„Akt Stvorenia môžete zhruba ponímať nasledovne:“ 

„Najprv je idea Stvorenia. Objavenie sa tej idey vytvára obrovské energie životnej 

sily. Potom je idea presunu časti pozornosti na tú ideu za účelom jej uskutočnenia. 

Teraz sa časť pozornosti presunula od jadra k tej idei. Toto presunutie následne 

vytvára ešte väčšiu mieru zosilnených a zväčšených energií životnej sily, 

vyžarujúcich z toho presunu. Potom je proces uskutočňovania sa tej idey, s 

venovaním veľmi dôkladnej pozornosti tomu procesu.“ 

„Proces uskutočňovania sa realizuje jednoduchým aktom venovania pozornosti tomu 

procesu. Tento proces ďalej vytvára ešte väčšiu mieru energií životnej sily. Akt 

skutočnej realizácie je súhrnným spojením všetkých vyššie uvedených energií, ktoré 

sú, aktom zamerania časti pozornosti preč od Jadra Vnútrajška, premietnuté mimo 

ten vnútrajšok, spôsobiac objavenie sa vonkajška, čo je Stvorenie.“ 

„Tento vonkajšok je výsledkom všetkých tých súhrnných energií životnej sily, ktoré 

sa stali novým procesom. Svojím vlastným procesom vytvára svoje vlastné 

špecifické energie, ktoré sú spájané s ďalšími súhrnnými energiami jeho vlastného 

zdroja. Samozrejme, toto má súčtový a znásobujúci efekt. Z nich sa vetví nové kolo 

tvorenia. Táto ďalšia vetva sa riadi presne tou istou schémou. Toto pokračuje 

dovtedy, kým nie je súhrn všetkých spojených energií tak intenzívny a rozsiahly, že 

sa sformujú do navonok pevnej hmoty. Takže, hmota je konečným, 

najmaximálnejším vonkajškom toho Absolútneho Vnútrajška, využitá na stvorenie 

fyzického alebo prírodného multivesmíru.“ 

„Proces vetvenia naberá niekoľko súčasných a súbežných smerov. Z energií 

vyžarujúcich z objavenia sa samotnej idey v Absolútnom Vnútrajšku je stvorená 

duchovná dimenzia každého príslušného multivesmíru a jej vesmíry, galaxie, 

slnečné sústavy, planéty a ich príslušní sentientní obyvatelia. Z energií venovania 

pozornosti tej idei je stvorená intermediárna dimenzia každého príslušného 

multivesmíru a jej vesmíry, galaxie, slnečné sústavy, planéty a ich príslušné 

sentientné entity. A zo spojenia všetkých súhrnných energií je stvorená fyzická 

alebo prírodná dimenzia každého príslušného multivesmíru a jej vesmíry, galaxie, 

slnečné sústavy, planéty a ich príslušné sentientné entity.“ 

„Toto je normálny proces tvorenia. Akt Stvorenia postupuje týmto spôsobom 

neustále a nepretržite bez akéhokoľvek prerušenia.“ 

„Ako si pamätáte, účelom Stvorenia bolo prenášanie a zdieľanie všetkého, čo má 

Stvoriteľ. Preto konečným produktom Stvorenia bolo stvorenie sentientných entít, 

ktoré by boli podobnej prirodzenosti ako Stvoriteľ, s tým rozdielom, že Stvoriteľ nie 

je stvorený, lebo On/Ona ,JE‘ Ten/Tá, čo vždy je. Prostredie Stvorenia bolo 

stvorené preto, aby boli doň umiestnené tieto sentientné entity.“ 

„Hlavným dôvodom stvorenia tohto prostredia v jeho nekonečnej rozmanitosti bolo 

to, aby sa všetky sentientné entity objavili ako nachádzajúce sa mimo a nezávislé od 
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svojho Absolútneho Zdroja. Dôvod tohto objavenia sa tkvie vo fakte, že akt 

zdieľania a prenášania môže byť vnímaný ako taký len z pozície nezávislosti a 

pocitu bytia mimo Stvoriteľa.“ 

„Tu ide o vyššie spomenutý smer od ,niečoho‘ k ,čomusi‘ a od toho ,čohosi‘ k jeho 

pôvodnému ,Niečomu‘. Realita od toho ,niečoho‘ k tomu ,čomusi‘ a naopak nemôže 

byť nastolená, ak neexistuje pocit čohosi prichádzajúceho odkiaľsi zvonka môjho 

vlastného sebavnímania. Inak by to prenášanie a zdieľanie bolo len od vnútra k 

vnútru, čiže od môjho vlastného ja k môjmu vlastnému ja. V takom procese 

nedochádza k žiadnemu skutočnému zdieľaniu a prenášaniu, lebo ja už mám, čo 

mienim zdieľať a prenášať. Teda, čo prenášam a zdieľam? Nič nové alebo iné.“ 

„Ďalším dôvodom, prečo sa všetky sentientné entity musia objaviť oddelene od 

Stvoriteľa, je však to, že žiadny zmysluplný, napĺňajúci a uspokojivý vzťah v 

záujme procesu zdieľania a prenášania nemožno nadviazať, ak nie je založený na 

neustálom uvedomovaní si svojej vôle prijímať to zdieľanie a prenášanie a dávať 

jeho zdroju spätnú väzbu o takom prijímaní, a potom opätovať zážitok toho 

zdieľania a prenášania jeho zdroju.“ 

„Majte na pamäti, že Prirodzenosťou Stvoriteľa je Absolútna Sloboda a Nezávislosť. 

Nakoľko Stvoriteľ je Jediný a Absolútny, neexistuje nikto a nič, od čoho by bol/a 

On/Ona závislý/á alebo čím by bol/a viazaný/á.“ 

„Ako už bolo spomenuté veľakrát predtým, a kvôli nutnému „nadbytočnému“ 

zopakovaniu, z dôvodu tejto prirodzenosti Stvoriteľ nemôže tvoriť alebo nadväzovať 

vzťah zo žiadnej inej pozície než z pozície Jeho/Jej Prirodzenosti, čiže z pozície jej 

Absolútnej Slobody a Absolútnej Nezávislosti. Teda, kvôli vytvoreniu priaznivých 

podmienok pre toto prenášanie, zdieľanie a opätovanie Stvoriteľ nielenže stvoril 

tieto sentientné entity s pocitom slobody a nezávislosti, ale vštepil im tiež 

myšlienku, že majú právo a privilégium odmietnuť Ho/Ju ako zdroj svojho bytia a 

existencie a že môžu, ak chcú, odmietnuť prijímanie všetkého, čo je im ponúkané k 

zdieľaniu a opätovaniu, alebo odmietať akýkoľvek akt prenášania.“ 

„Neustále uvedomovanie si vlastnenia tejto myšlienky je životne dôležitý 

predpoklad akéhokoľvek slobodného a nezávislého, voliaceho si života všetkých 

sentientných entít. Bez toho by boli otrokmi nevyhnutnosti žitia a prijímania. Ale 

akt opätovania, ktorý je základom pravej lásky a účelom Stvorenia, by sa nikdy 

nemohol uskutočniť bez vlastnenia tejto kľúčovej myšlienky. A teraz, ohľadne tejto 

myšlienky majú všetky sentientné entity dve alternatívy, z ktorých si môžu, vedia a 

musia vybrať: 1. Odmietnuť prijatie tej myšlienky, a teda zavrhnúť akúkoľvek 

tendenciu stotožniť sa s jej obsahom. 2. Prijať tú myšlienku ako jediný zdroj ich 

životov a plne sa stotožniť s jej obsahom.“ 

„Každá zo zvolených alternatív prináša svoje dôsledky. Prečo musí prinášať svoje 

dôsledky? Pamätajte si, že všetky sentientné entity sú odrazmi Prirodzenosti ich 

Stvoriteľa v relatívnom zmysle. Stvoriteľ, na základe samotnej Jeho/Jej 

prirodzenosti, neustále tvorí. Nie je a neexistuje žiadny iný stav než Stvorenie 

Stvoriteľa a Stvoriteľ, ktorý presahuje Svoje Stvorenie. Takže, akékoľvek idey, 
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ktoré sú vytvorené a potom prijaté alebo odmietnuté, sa okamžite uskutočňujú v ich 

vlastnej realite, prinášajúc následky, výsledky a dôsledky ich objavenia sa alebo 

prijatia.“ 

„Nakoľko všetky sentientné entity sú podobnej prirodzenosti, čokoľvek, pre čo sa 

rozhodnú prostredníctvom ideí ich rozhodovania, sa stáva svojou vlastnou realitou, 

prinášajúc následky, výsledky a dôsledky toho rozhodnutia, nech už je to 

odmietnutie, alebo prijatie.“ 

„Odmietnutie prijať dotyčnú myšlienku v tomto prípade prináša dva dôležité 

výsledky: 1. Prijatie Stvoriteľa ako zdroj svojho bytia a existencie. To má za 

následok neustále prijímanie všetkého, čo je prenášané a zdieľané so sentientnými 

entitami a plné opätovanie procesu toho prijímania. V takom prípade je nastolený 

pravý a skutočný život pozitívneho stavu.“ 

„2. Odmietnutá idea je oddelená od tej sentientnej entity, skrz ideu oddelenia, a je 

odhodená.“  

„A teraz, proces odmietnutia tej idey vytvára svoje vlastné energie životnej sily. 

Súhrnný súčet všetkých týchto energií, vytvorených všetkými nekonečnými počtami 

sentientných entít, má takú ohromnú silu, že vytvára úplne inú realitu, než z ktorej 

bol vygenerovaný. Táto nová, podivná realita, pretože je neustále odvrhovaná z 

pravej reality, sa sama vytláča/vymiestňuje z ostatného Stvorenia a objavuje sa ako 

svoje vlastné bytie a existencia, úplne mimo Stvorenia. Takto vzniká Zóna 

Vymiestnenia.“ 

„Ako vidíte, z energií, vytvorených procesom odmietnutia realizácie tej zmienenej 

myšlienky, sa Zóna Vymiestnenia stáva svojou vlastnou realitou, do ktorej môže 

samotná tá myšlienka vypadnúť, neustále udržiavajúc svoje podivné bytie a 

existenciu a neustále sa snažiac dorážať na sentientnú myseľ. V dôsledku toho musí 

byť opätovne, na každodennej báze odmietaná.“ 

„Kvôli faktu, že tá myšlienka nesie obraz a podobu svojich pôvodcov, ale v 

opačnom položení, štruktúra Zóny Vymiestnenia je presným opakom pravého 

Stvorenia.“ 

„V opačnom položení preto, lebo je to myšlienka odmietnutia pravej štruktúry 

reality. A pretože nie je a neexistuje žiadna iná realita, len pravá realita Stvoriteľa, 

jej odmietnutie predstavuje jej presný opak, na základe faktu porovnania. 

Porovnanie procesu Stvorenia s obsahom odmietnutia toho procesu jej nedáva 

žiadnu inú možnosť, než nastoliť presný opak toho procesu. Akýkoľvek súhlas s tým 

procesom by znamenal prijatie Stvoriteľa, a nie Jeho/Jej odmietnutie. Také prijatie 

by bolo v rozpore s povahou tej myšlienky odmietnutia alebo popretia.“ 

„Prirodzenosť Zóny Vymiestnenia možno teda plne určiť podľa prirodzenosti 

pravého Stvorenia, nasledovaním presne opačného smeru. Dobrým príkladom tohto 

opačného postavenia by bol základný princíp, ktorým sa riadia všetci v pravom 

Stvorení: Od najvnútornejšieho alebo najinternejšieho k najzovňajšiemu alebo 

najexternejšiemu. V Zóne Vymiestnenia by sa všetko odvodzovalo z opačného 
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smeru. Počiatočným bodom by bolo vždy to najexternejšie alebo vonkajšok, a z tej 

pozície by sa budovalo to najvnútornejšie alebo vnútrajšok. Toto pravidlo je 

aplikovateľné aj na všetko ostatné v Zóne Vymiestnenia. Z tohto pravidla neexistujú 

žiadne výnimky alebo vylúčenie niečoho.“ 

„Takže, ako vidíte, Zóna Vymiestnenia sa nachádza mimo vonkajška Stvorenia; 

pretože to odmietnutie tej myšlienky pochádza od sentientných entít, ktoré sa z 

vyššie opísaných dôležitých dôvodov objavujú mimo Stvoriteľa. Pamätajte si, že 

Stvorenie je vonkajškom Stvoriteľa, Ktorý/á je Absolútnym Vnútrajškom. Na 

základe odmietnutia zmienenej myšlienky sa objavuje vonkajšok vonkajška. Je 

úplne oddelený a izolovaný od svojho vlastného zdroja, na základe toho, že ten je 

zavrhnutý.“ 

„Ako vidíte, jedna vec je byť vonku za účelom prijímania a opätovania, ako je to v 

prípade sentientných entít v pravom Stvorení. Na základe toho prijímania a 

opätovania sa to vonku stáva vonkajškom Stvoriteľa, ktorý sa zas stáva integrálnou 

súčasťou Absolútnej Prirodzenosti Stvoriteľa. V tomto prípade neexistuje žiadna 

separácia ani izolácia.“ 

„Je však iná vec byť vonku z toho vonkajška, z dôvodu jeho odmietnutia a 

nechcenia mať s ním nič spoločné. V tomto prípade je nastolená úplná izolácia a 

separácia. Nie je spôsobená Stvoriteľom, ale tým, že sentientné entity prijímajú tú 

myšlienku odmietnutia Stvoriteľa ako jediný Zdroj ich bytia a existencie.“ 

„Kvôli antagonistickej povahe tejto izolácie a separácie voči ostatnému Stvoreniu, 

ktoré je začlenené a zjednotené so svojím Zdrojom, existuje možnosť iniciovania a 

aktivácie negatívneho stavu. Latentnosť negatívneho stavu spočíva vo fakte, že vždy 

existuje teoretická možnosť, že niekde v priebehu a počas Stvorenia niekto nevdojak 

prijme tú myšlienku a plne sa stotožní s jej obsahom. V momente, ako to niekto 

urobí, negatívny stav sa preberie zo svojej nečinnosti a stáva sa plne svojou realitou. 

Akýkoľvek jedinec, ktorý prijme tú myšlienku, automaticky spolu s tou myšlienkou 

vypadne do Zóny Vymiestnenia a založí životný štýl zhodný so štruktúrou a 

prirodzenosťou Zóny Vymiestnenia — antagonistická alebo opačná pozícia voči 

pravému Stvoreniu a jeho pravej realite.“ 

„Toto je stručný opis genézy Stvorenia a Zóny Vymiestnenia. Viac sa o tejto 

záležitosti dočítate v knihách Základy ľudskej duchovnosti, Štyri pojmy duchovnej 

štruktúry Stvorenia, Realita, mýty a ilúzie a Kto si a prečo si tu?.“ 

„Na záver tejto kapitoly si v nasledovných bodoch zhrňme niektoré konkrétne 

tajomstvá Stvorenia a Zóny Vymiestnenia:“ 

„1. Hlavné tajomstvo Stvorenia možno nájsť vo fakte, že Stvorenie je kondícia 

Stvoriteľa. Samotná idea Stvorenia je štrukturálnou zložkou Prirodzenosti 

Stvoriteľa. Preto v tomto ponímaní sú Absolútne Bytie a Absolútna Existencia 

Stvoriteľa imanentné celému Stvoreniu a Akt Stvorenia je imanentný Prirodzenosti 

Stvoriteľa. Nie je možná žiadna iná cesta, len cesta aktu stvorenia. Nielenže nie je 
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možná, ale nie je ani mysliteľná. Čokoľvek iné by bolo v rozpore s Prirodzenosťou 

Stvoriteľa.“ 

„Zjednodušene môžete povedať, že Stvorenie je preto, lebo Stvoriteľ Absolútne JE. 

Pokiaľ Stvoriteľ Absolútne Bol, Je a Bude, Stvorenie vždy bolo, je a bude. Stvorenie 

nie je možné bez svojho Stvoriteľa, ale, teoreticky povedané, Stvoriteľ je možný bez 

Stvorenia, pretože On/Ona Svoje Stvorenie presahuje. Pretože Stvorenie je stvorené, 

nie je absolútne, ale len relatívne. Stvoriteľ je však Absolútny. Preto Stvoriteľ v 

Jeho/Jej Absolútnej Kondícii môže byť bez Stvorenia. Stvoriteľ však vďaka 

samotnej Svojej prirodzenosti netúži byť bez Svojho Stvorenia. Stavom 

Stvoriteľovej Absolútnej Duševnosti je intenzívna absolútna túžba po Jeho/Jej 

Stvorení. Táto intenzívna Absolútna Túžba pramení zo Stvoriteľovej Absolútnej 

Lásky a Absolútnej Múdrosti ako základného stavu a procesu Jeho/Jej Esencie a 

Substancie. V tomto praktickom, múdrom zmysle Stvoriteľ nemôže byť bez Svojho 

Stvorenia.“ 

„Ako viete, láska túži milovať a múdrosť túži poznať objekty svojej lásky. Láska 

vždy potrebuje pre svoje zaľúbenie objekt. Múdrosť vytvára z túžby tej lásky pre ňu 

objekty tej lásky.“  

„Ale keďže láska sa môže úspešne rozvíjať len na základe jej opätovania jej 

objektmi, je motivovaná tvoriť do večnosti. Láska teda skrz svoju múdrosť za týmto 

účelom tvorí Stvorenie do večnosti. Nakoľko v stave Stvoriteľovej Prirodzenosti je 

láska Absolútna, musí robiť minimálne dve veci: a) Musí stále, do večnosti tvoriť 

nové objekty svojho nevyčerpateľného zaľúbenia; b) musí do večnosti udržiavať 

všetky už stvorené objekty svojho zaľúbenia.“ 

„Prirodzenosť tejto lásky a jej múdrosti, a prirodzenosť múdrosti a jej lásky si 

vyžaduje tvorbu objektov, ktoré majú slobodnú voľbu prijať a opätovať, alebo 

odmietnuť a poprieť túto lásku.“ 

„Aby sa názorne ukázal život tej druhej alternatívy (odmietnutie a popretie), je 

dovolené bytie a existencia Zóny Vymiestnenia, kde môže mať taký podivný stav 

svoju vlastnú príležitosť k rozvoju.“ 

„Takže, tajomstvo bytia a existencie Zóny Vymiestnenia možno nájsť vo fakte, že 

Absolútna Láska a jej Absolútna Múdrosť a Absolútna Múdrosť a jej Absolútna 

Láska nie sú schopné vďaka samotnej ich prirodzenosti nikomu násilím vnucovať 

svoju náklonnosť a životný štýl. V tomto ohľade Zóna Vymiestnenia je a existuje 

len preto, že je a existuje táto láska a múdrosť.“ 

„Mnohým ľudským čitateľom bude toto tvrdenie pripadať paradoxne. Budú sa 

pýtať: ,Ako môže Absolútna Láska a Absolútna Múdrosť tolerovať niečo tak 

príšerné, ako je Zóna Vymiestnenia so všetkými jej opakmi pravého Stvorenia?‘“ 

„Niektorí z nich zachádzajú tak ďaleko, že dokonca popierajú existenciu 

akéhokoľvek Stvoriteľa, domnievajúc sa, že keby Stvoriteľ existoval, nikdy by 

netoleroval bytie a existenciu negatívneho stavu so všetkými jeho ukrutnosťami a 

ohavnosťami.“  
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„Títo ľudia však nedokážu pochopiť, po prvé, že Zóna Vymiestnenia nebola 

stvorená Stvoriteľom, ale ideou relatívnych sentientných entít. Preto len čo bude tá 

idea natrvalo eliminovaná, Zóna Vymiestnenia prestane existovať. Po druhé, že 

žiadna láska nie je možná z donútenia a nátlaku. Tento fakt je známy dokonca aj 

najobmedzenejším ľuďom. Láska z donútenia a nátlaku je v skutočnosti, ako viete, 

otroctvom. Stav otroctva je formou života negatívneho stavu. V Absolútnom 

Stvoriteľovi, Ktorý/á je Absolútne Pozitívny, Slobodný a Nezávislý, neexistuje nič 

tohto charakteru. Preto nie je dokonca ani schopný aktov nútenia a nátlaku. Taký 

sklon by Mu/Jej ani len nemohol prísť na Jeho/Jej Absolútnu Myseľ.“ 

„Takže, paradox bytia a existencie Zóny Vymiestnenia tkvie výlučne vo fakte, že 

Absolútna Láska a Absolútna Múdrosť absolútne rešpektujú všetky následky volieb, 

ktoré majú sentientné entity k dispozícii. Ak z nich odstránite ideu a schopnosť 

zvoliť si čokoľvek, čo chcú, odstránite z nich život Stvoriteľa, ktorý je prítomný v 

tej idei a schopnosti voliť si a vďaka ktorému žijú a sú nažive; dôvodom je, že od 

tejto schopnosti závisí život každej sentientnej entity. Vyrovnajme sa s tým, že 

žiadny iný typ sentientného života nikdy neexistoval, neexistuje a nikdy nebude 

existovať.“ 

„Avšak, v dôsledku faktu, že Zóna Vymiestnenia je udržiavaná ideami, ktoré sa 

objavujú v relatívnej sentientnej mysli a následne sú vypudzované, Zóna 

Vymiestnenia je stavom, ktorý je len relatívny k relatívnemu. Preto sú jej bytie a 

existencia dočasné, obmedzené na trvanie jediného časového cyklu v Stvorení.“ 

„Ako viete, trvanie jedného časového cyklu je v relativistických pojmoch Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula obmedzené maximálne na niekoľko triliónov rokov. 

Preto Zóna Vymiestnenia nemôže trvať dlhšie než to. Z vášho pohľadu vám však 

táto doba pripadá ako celá večnosť.“ 

„Keď nemáte žiadnu inú perspektívu než vaše lineárne časomiery a žiadnu inú 

skúsenosť než existenciu negatívneho stavu — Zóny Vymiestnenia — z vašej 

pozície vám to pripadá tak, akoby Zóna Vymiestnenia a jej negatívny život boli, sú a 

budú navždy. Vo vašom stave nemáte žiadne spomienky na žiadnu minulosť pred 

vašou inkarnáciou na planéte Nula a nemáte žiadnu realistickú perspektívu 

budúcnosti, v ktorej negatívny stav neexistuje a nebude existovať. Nemáte žiadne 

skúsenostné porovnanie s niečím iným.“ 

„Nech je teraz dané na známosť, že toto je veľmi lživá perspektíva. Toto je 

perspektíva samotnej Zóny Vymiestnenia a všetkých jej obyvateľov. Posolstvom pre 

všetkých v Zóne Vymiestnenia je, že jej život bude trvať len do konca tohto 

časového cyklu a do konca duchovného stavu, ktorý s ním súvzťaží.“ 

„2. Ďalšie tajomstvo Stvorenia možno ponímať tak, že Stvorenie je formou prejavu a 

účinku/vplyvu Stvoriteľovej Prirodzenosti. Ak počiatočným stavom Stvoriteľa — 

Pána Ježiša Krista — je Absolútny Vnútrajšok, potom všetky prejavy toho 

Vnútrajška nadobúdajú formu v ich vonkajšku. Na vonkajšok je vplývané/pôsobené 

tými prejavmi, pričom tento opätuje účinok/vplyv vnútrajška vo forme svojho 

vlastného dojmu z toho, ako tie prejavy vnímal, prijímal a zahŕňal do seba.“ 
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„Vidíte teda, že celé Stvorenie je prejavom/vyjadrením vnútorného stavu Stvoriteľa 

vo forme vonkajška, na ktorý tieto prejavy vplývajú/pôsobia. Tým, že je na 

Stvorenie vplývané/pôsobené, ono udržuje svoje bytie a existenciu. V tomto ohľade 

bytie a existencia Stvorenia závisí od prejavov Stavu Absolútneho Vnútrajška 

Stvoriteľa. Stvorenie by nemohlo prežiť ani na okamih, ak by neexistovalo niečo, 

čím by mohlo byť naň vplývané/pôsobené. Proces vplývania/pôsobenia je proces 

prijímania života, vďaka ktorému je Stvorenie nažive. Vplývaním/pôsobením naň 

prejavmi jeho Absolútneho Stvoriteľa je Stvorenie schopné byť vo svojom vlastnom 

procese bytia a existencie.“ 

„Na druhej strane, Zóna Vymiestnenia je udržiavaná vplyvmi/účinkami prejavov 

všetkých tých sentientných entít, ktoré prejavujú svoj odmietavý postoj k prijatiu a 

stotožneniu sa s takou ideou. Tento prejav vypadáva a vplýva/pôsobí na Zónu 

Vymiestnenia, dávajúc jej jej podivný život.“ 

„3. Jedno z mnohých tajomstiev Stvorenia sa týka vzťahu medzi Stvoriteľom a 

Jeho/Jej Stvorením. Ako si pamätáte, Stvoriteľ bol pôvodne v Stave Absolútneho 

Vnútrajška. Stvorenie postupovalo z toho Vnútrajška a stalo sa vonkajškom toho 

Vnútrajška. Teda, Stvoriteľ v tej dobe zažíval Svoje Stvorenie z vnútra von, nie však 

zvonka dovnútra, s výnimkou spätnej väzby ohľadne vnímania onoho prejavu, ktorý 

bol prenesený na Stvorenie.“ 

„Zažívanie zvonka dovnútra, čiže opačný smer, je charakteristickou črtou štruktúry 

Zóny Vymiestnenia a jej obyvateľov. Stvoriteľovi chýbalo toto zažívanie z 

jednoduchého dôvodu, že Zóna Vymiestnenia sa nachádza mimo vonkajška 

Stvorenia, v stave izolácie a separácie. Z tejto podivnej pozície nebola dostupná 

žiadna priama spätná väzba, pretože nič zo Zóny Vymiestnenia nepochádzalo zo 

Stvoriteľa. Neexistovala medzi nimi žiadna spojovacia linka.“ 

„Táto situácia bola považovaná za príťaž pre celé bytie a existenciu.“ 

„Kvôli náprave tejto situácie sa Stvoriteľ cez planétu Nula inkarnoval vo forme 

Ježiša Krista do Zóny Vymiestnenia; zažil plnosť jej prevrátenej prirodzenosti; a 

následne začlenil tú skúsenosť do Svojej Absolútnej Prirodzenosti, stanúc sa právom 

plnosťou Pána Ježiša Krista, Ktorému/Ktorej už viac nechýba priame zažitie 

ničoho.“ 

„Týmto činom sa dosiahli dva hlavné faktory, okrem mnoho iného:“ 

„a. Zóna Vymiestnenia bola daná pod úplnú kontrolu Pána Ježiša 

Krista, pričom sa Pán Ježiš Kristus stal jej chýbajúcim spojením s 

ostatným Stvorením. Toto bolo nutné uskutočniť, aby sa nastolili 

priaznivé podmienky pre návrat všetkých, ktorí vypadli do Zóny 

Vymiestnenia, alebo ktorí tam boli pôvodne vyfabrikovaní, do pravého 

Stvorenia a aby bola Zóna Vymiestnenia napokon eliminovaná.“ 

„b. Získanie toho najexternejšieho z vonkajška Stvorenia umožňuje 

obnovenie toku všetkých prejavov Absolútneho Stavu Pána Ježiša 

Krista v smere od najvnútornejšieho k najexternejšiemu, k jeho 
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konečnému vonkajšiemu stupňu. Pred nastolením a obnovením 

chýbajúcej spojovacej linky sa ten tok zastavil presne na okraji 

Stvorenia, stočiac sa späť dovnútra bez toho, aby akýmkoľvek 

spôsobom a cestou zasiahol alebo ovplyvnil čokoľvek mimo svojej 

sféry.“ 

„Teraz táto situácia vytvorila v Zóne Vymiestnenia pre väčšinu jej členov možnosť, 

pokiaľ si tak zvolia zo svojej slobodnej vôle, obrátiť proces ich pôvodného 

životného štýlu z pozície vonkajška do pozície z vnútra dovonka. Tým činom 

obnovia vzťah s pravým Stvorením a cez Pána Ježiša Krista nielenže môžu 

komunikovať s ostatným Stvorením, ale aj konvertovať do pozitívneho stavu a vyjsť 

z Pekiel Zóny Vymiestnenia. Predtým, čiže než sa Stvoriteľ stal plnosťou Pána 

Ježiša Krista, začleniac do Seba prvky Zóny Vymiestnenia, nebol nikto schopný 

vyjsť zo žiadnych jej Pekiel, lebo neexistovalo nič, čo by bolo schopné vytvoriť 

bezpečné komunikačné spojenie.“ 

„Ako vieš, Peter, a čoho si bol s tvojimi duchovnými deťmi na planéte Nula 

mnohokrát svedkom, odvtedy mnohé negatívne entity Pekiel, všetkých kategórií a 

postavení, využili tú príležitosť a konvertovali do pozitívneho stavu pomocou 

procesu, ktorý bude viac priblížený v ďalšej kapitole.“ 

„Bez Stvoriteľovho dobrovoľného súhlasu stať sa Pánom Ježišom Kristom, 

procesom opísaným v tejto knihe, by členovia Zóny Vymiestnenia nikdy neboli 

schopní konvertovať do pozitívneho stavu. Keby to bolo tak, buď by na konci tohto 

časového cyklu zahynuli, alebo by museli zostať negatívni a naveky žiť v Zóne 

Vymiestnenia.“ 

„Pre Prirodzenosť Pána Ježiša Krista nie je mysliteľný ani jeden z týchto prípadov. 

Pri prvej alternatíve by došlo k zničeniu vzácnej sentiencie. Také zničenie je v 

rozpore so samotnou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. Také niečo sa nikdy 

nemôže stať. Pri tej druhej situácii by Stvoriteľ porušil Svoj vlastný sľub, daný 

Stvoreniu, že negatívnemu stavu a jeho Zóne Vymiestnenia nebude dovolené trvať 

dlhšie než jeden časový cyklus. Opäť, Pán Ježiš Kristus nie je schopný porušiť 

Svoje vlastné sľuby. Toto je veľké tajomstvo Veľkého Plánu spásy, vymysleného 

Pánom Ježišom Kristom, spasiť každého v negatívnom stave z negatívneho stavu 

pred koncom tohto časového cyklu.“ 

„Špecifickosť prostriedkov záverečného aktu tejto spásy nemožno zjaviť z 

bezpečnostných dôvodov. Len čo bude záverečná fáza tohto Veľkého Plánu 

vykonaná, tie prostriedky sa ozrejmia počas ich používania. Niektoré všeobecné 

predstavy tohto procesu boli zjavené v predošlých kapitolách tejto knihy.“ 

„Jediné, čo možno v tomto ohľade zjaviť, je to, že všetci členovia negatívneho stavu 

budú tými prostriedkami presvedčení, aby zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, 

bez akéhokoľvek nátlaku, donucovania alebo hrozieb, konvertovali do pozitívneho 

stavu a vrátili sa do svojho pravého domova.“ 
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„4. Jedno z tajomstiev Stvorenia tkvie vo fakte, že sa prejavuje vo svojom bytí a 

existencii nekonečnou rozmanitosťou spôsobov. Toto prejavovanie sa je trojaké: 

Prvým je diskrétne prejavovanie sa a jeho vlastná nekonečná rozmanitosť spôsobov, 

cez ktoré je a existuje.“ 

„Stvorenie je a existuje na mnohých úrovniach svojho bytia a existencie súbežným a 

súčasným spôsobom. Každá úroveň predstavuje jej vlastný obrovský vesmír.“ 

„Druhým je kontinuálne prejavovanie sa, ktoré nadobúda lineárny spôsob. Toto je 

postupná modalita Stvorenia, od jeho zrodu, cez detstvo k jeho dospelosti, starobe a 

znovuzrodeniu do inej modality jeho bytia a existencie.“ 

„Tretím je cyklické prejavovanie sa od jedného časového cyklu k druhému. Každý 

časový cyklus predstavuje úplne iný aspekt tvorivého činu Stvoriteľa — Pána Ježiša 

Krista. Pán Ježiš Kristus je Absolútnym Zjednocujúcim Princípom všetkých 

manifestácií Jeho/Jej Stvorenia, dávajúc mu kompaktnosť, celistvosť a pocit 

jedinosti, odrážajúc nevyčerpateľný stav Jeho/Jej vlastnej Prirodzenosti.“ 

„V tomto ohľade je duchovná, duševná a fyzická esencia a substancia Pána Ježiša 

Krista pravým a jediným princípom všetkých síl, pôsobiacich v multivesmíre 

Stvorenia, vo všetkých jeho nekonečných spôsoboch manifestácií.“ 

„Vedci na planéte Nula už dlho hľadajú tento zjednocujúci princíp síl, ktoré poznajú 

doteraz (gravitácia, elektromagnetizmus, silné a slabé interakcie), dodnes ho však 

neboli schopní nájsť, lebo hľadajú na zlom mieste. A nielen to, ale do úvahy berú 

len sily, o ktorých vedia, ktoré existujú v medziach ich vlastnej skúsenostnej 

modality.“ 

„Títo vedci nevedia, že vesmírne sily, ktorými sa zaoberajú, sú zo Zóny 

Vymiestnenia a že existujú mnohé iné sily, duchovnej, duševnej a fyzickej povahy, 

ktoré majú ten istý zjednocujúci princíp — Pána Ježiša Krista. Odvtedy, ako sa Pán 

Ježiš Kristus stal aj Absolútnym Pánom všetkých ich síl, toto pravidlo teraz platí aj 

pre Zónu Vymiestnenia a planétu Nula.“ 

„Pokiaľ ide o Zónu Vymiestnenia, jej prejavovanie sa má tiež mnoho spôsobov, ale 

nie je trojaké, ako je to v prípade pravého Stvorenia. Je len dvojaké: Diskrétne a 

kontinuálne. Chýba jej cyklické prejavovanie sa, pretože je obmedzená na minulé 

časové cykly. V ďalších časových cykloch nebude mať žiadne miesto.“ 

„V minulých časových cykloch existovala Zóna Vymiestnenia tiež v dvoch 

modalitách: Do súčasného časového cyklu existovala v neaktívnom stave, ako 

prázdny stav a priestor. Bola potenciálnou možnosťou svojho vlastného bytia a 

existencie, no nie skutočným bytím a existenciou. V terajšom časovom cykle však 

Zóna Vymiestnenia existuje v aktívnej modalite, plná mŕtveho života a ľudského 

života (ako je to opísané v dvanástej kapitole tejto knihy).“ 

„Aj jej diskrétna, aj jej kontinuálna modalita je obmedzená na svoju sféru, v 

dôsledku stavu ich pôvodnej separácie a izolácie od Absolútneho Zdroja, a najmä v 

dôsledku faktu, že Zóna Vymiestnenia je v každom z jej početných modalít konečná 
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a plne vyčerpateľná. Len to, čo vzniklo v Absolútnom Zdroji, má nekonečné 

možnosti a nevyčerpateľné spôsoby svojej manifestácie. Toto je ďalším tajomstvom, 

prečo Zóna Vymiestnenia a všetko, čo má a predstavuje, nemôže nikdy byť a 

existovať naveky.“ 

„5. Celé Stvorenie a Zóna Vymiestnenia slúžia mnohým dôležitým účelom. Mnohé z 

týchto účelov boli zjavené v tejto a v predošlých knihách tohto transmitera. Je však 

jeden rozhodujúci účel ich bytia a existencie, ktorý bude zjavený presne teraz. Tento 

účel možno považovať za jedno z najväčších tajomstiev zo všetkých.“ 

„Stvorenie slúži ako javisko, na ktorom sa všetky aspekty, črty, charakteristiky, 

stavy, podmienky, procesy a všetko ostatné Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista odvíja, aktualizuje, uskutočňuje a realizuje v modalite svojho vonkajška, 

progresívnym a postupným spôsobom. Pred stvorením Stvorenia bola táto situácia 

obmedzená len na modalitu vnútrajška. Dovtedy bol vonkajšok pustý a prázdny, čiže 

neexistujúci.“ 

„Len čo nastal posun od modality vnútrajška k modalite vonkajška — procesom 

rozdelenej pozornosti, ako je opísané vyššie — vonkajšok sa stal právom ,je‘, 

dovoľujúc celej Prirodzenosti Stvoriteľa, aby sa začala rozvíjať aj v tej modalite.“ 

„Toto je neustály, večný proces. Nakoľko Stvorenie nie je absolútne, nemôže 

obsiahnuť súhrn všetkých stavov, podmienok, procesov, čŕt, charakteristík a 

všetkého ostatného Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — Stvoriteľa. Robí 

to pozvoľným, postupným spôsobom — krok za krokom, cyklus za cyklom a stav za 

stavom. Pretože Absolútna Prirodzenosť Pána Ježiša Krista — Stvoriteľa — nemôže 

byť nikdy vyčerpaná, proces Stvorenia bude pokračovať do večnosti, slúžiac tomuto 

najdôležitejšiemu účelu. Pre členov Stvorenia nie je nič inšpirujúcejšie, 

vzrušujúcejšie, radostnejšie alebo dôležitejšie, než rozvíjať túto prirodzenosť a vždy 

prijímať z Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista niečo nové, doposiaľ 

neznáme.“ 

„Pokiaľ ide o Zónu Vymiestnenia, tá slúži ako javisko porovnania Pravej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista s niečím, čomu chýba táto prirodzenosť. 

Demonštruje životný štýl postavený na iných princípoch, než je Absolútna 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Tento iný životný štýl alebo javisko sa stáva veľmi 

dôležitým faktorom pri určovaní voľby každého nezvoliť si už viac mať myšlienku o 

slobodnom odmietnutí alebo popretí Pravej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a 

životného štýlu pravého Stvorenia. Len čo bude taká voľba vykonaná, koniec Zóny 

Vymiestnenia a jej špecifického životného štýlu bude na dosah.“ 

„Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DVADSIATA DRUHÁ KAPITOLA 
 

Tajomstvo narodenia, smrti, vzkriesenia, 
znovuzrodenia, transfigurácie a transformácie 

 

 

7. mája 1988 skoro ráno prišlo ku mne znovu slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Ako už teraz viete, to, čo ľudia považujú za normálne, prirodzené a vhodné, vo 

väčšine prípadov nie je ani prirodzené, ani vhodné, ani normálne.“ 

„Nemajúc žiadnu inú skúsenosť alebo poznanie, len to, čo vidia, majú a praktizujú, 

nevdojak usudzujú, že ich spôsob života a ponímanie všetkých životných záležitostí 

sú buď jediné možné, alebo jediné správne.“ 

„Toto tvrdenie platí najmä pri zaoberaní sa dôležitými záležitosťami ľudského 

života, ktoré sa týkajú každého jedného človeka.“ 

„Dva najbežnejšie pojmy, ktoré sprevádzajú ľudské snahy a ich život, sú pojmy 

narodenie a smrť. Zatiaľ čo tieto dva pojmy sú každému ľudskému jedincovi veľmi 

dôverne známe a vlastné, pojmy znovuzrodenie, vzkriesenie, transfigurácia a 

transformácia sú väčšine z nich buď cudzie, alebo úplne neznáme, alebo len trochu 

povedomé a známe len niektorým z nich.“ 

„Avšak, dôverná známosť a poznanie týchto pojmov, najmä narodenia a smrti, nutne 

neznamená, že to, čo o nich vedia, čo im je o nich dôverne známe alebo čo 

v súvislosti s nimi zažívajú, odráža skutočnú realitu, ktorá sa ukrýva za týmito 

pojmami alebo v nich.“ 

„Čo ľudia v tomto ohľade zažívajú? V prípade narodenia sa ako prvý krok odohráva 

pohlavný styk medzi mužom a ženou. V dôsledku tohto aktu žena veľmi často, nie 

však vždy, počne a otehotnie. V jej lone sa približne deväť mesiacov vyvíja plod. 

Potom zvyčajne prechádza nepríjemnými pôrodnými bolesťami a pôrodom, počas 

ktorého je úplne vyvinutý plod vytlačený z materinského lona a narodí sa do vášho 

sveta ako jedinečný jedinec, aký nikdy predtým v tejto konkrétnej jedinečnosti 

neexistoval. To je vo väčšine prípadov všetko, čo vedia ľudia o narodení.“ 

„Ako vidíte, pojem narodenie je v ich mysliach obmedzený výlučne na jeho fyzické 

a telesné aspekty. Zriedka však, alebo takmer vôbec netušia, ako sa vyvíja 

individualita, jedinečná duševnosť, duša, osobnosť a duch novonarodeného jedinca 

a ako sa stane tým, čím sa stane.“ 

„Mnohí ľudia pevne veria, že jediné, čo treba pre vývoj akéhokoľvek nového 

človeka, je jedna spermia od muža, jedno vajíčko od ženy a ich šťastné spojenie, 

ktoré vedie k tvorbe nového života. Akosi veria, že duch a duša toho jedinca sa 

vyvinie zo spojenia mužskej spermie a ženského vajíčka. Ľudia nemajú k dispozícii 

žiadne iné hmatateľné poznanie o tomto procese.“ 
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„Čo sa pri tom zažíva, je však len fyzický aspekt fyzického narodenia ľudského 

jedinca, a žiadny iný aspekt, najmä a zvlášť nie duchovný a duševný aspekt, ktoré sa 

podieľajú na tomto procese najvýznamnejšou a najrozhodujúcejšou mierou.“ 

„Na druhej strane, ľudský pojem smrť je obmedzený na proces fyzického umierania 

vonkajších fyzických tiel. Zažívajú tu to, že v jednom okamihu telo prestane z 

nejakých dôvodov alebo nejakým spôsobom fungovať, všetky jeho orgány ukončia 

svoju funkciu a telo zmeravie, vychladne a stuhne a nereaguje viac na žiadne 

externé alebo vonkajšie podnety. Po určitom čase je tento proces nezvratný. Po 

svojej smrti sa telo začne rozkladať a postupne sa rozpadne na svoje elementárne 

častice, čiže zmení sa na prach.“ 

„Z tejto skúsenosti vznikli v ľudskej reči úslovia ,z prachu vzišiel a na prach sa 

obráti‘, podobne ,z popola na popol‘ a ,zo zeme do zeme‘.“ 

„Ľudia však nemajú v skutočnosti ani poňatia, prečo musia zomrieť, prečo je smrť 

nevyhnutná a čo sa stane, ak vôbec niečo, s tou jedinečnou, žijúcou, prosperujúcou, 

aktívnou, fungujúcou a tvorivou individualitou, ktorá obývala to telo. (Vlastne, 

ľudia tiež nemajú ani poňatia, prečo sa narodili tak, ako sa narodili a za akým 

účelom sa narodili!)“ 

„Znovu, ľudia nemajú žiadne priame skúsenostné poznanie pomerov po smrti 

ľudského tela. Nemajúc žiadny hmatateľný dôkaz o tom, čo sa deje po ich fyzickej 

smrti, mnohí ľudia sa domnievajú, že potom už neexistuje nič a že jedinečná 

individualita osoby, ktorá to telo obývala, upadne do zabudnutia a obráti sa v 

ničotu.“ 

„Ďalší ľudia veria, že život každého jedinca nejako a niekde pokračuje po smrti 

jeho/jej fyzického tela. A ďalší zas veria, že duch toho tela istý čas trčí v akomsi 

limbe alebo v neviditeľnej čakacej oblasti, kde čaká na príležitosť znovu sa narodiť, 

znovu vstúpiť do tohto sveta cez nejaké iné ženské lono. Tento proces volajú 

reinkarnácia. Ale ľudia majú k dispozícii veľmi málo vierohodných informácií o 

mieste alebo stave, alebo podmienkach, alebo živote, aké existujú po fyzickej smrti 

ľudského tela.“ 

„Tento stručný náčrt jasne ukazuje, aké obmedzené a úbohé je ľudské poznanie a 

skúsenosti o týchto životne dôležitých, ako aj o mnohých iných záležitostiach.“ 

„Preto budú o týchto záležitostiach zjavené niektoré dodatočné informácie, mimo 

toho, čo bolo o nich zjavené v Novom Zjavení a v Swedenborgových 

písomnostiach.“ 

„Prvé, čo treba zistiť, je fakt, že proces narodenia má rôzny priebeh a rôznu 

konotáciu v duchovnom svete, v intermediárnom svete, vo fyzickom alebo 

prírodnom svete pravého Stvorenia, v rôznych oblastiach Zóny Vymiestnenia a vo 

všetkých jej Peklách a na planéte Nula. Vo väčšine prípadov nemajú nič spoločné.“ 



KAPITOLA 22 

- 521 - 

„To isté platí o zažití a ponímaní smrti, znovuzrodenia, vzkriesenia, transfigurácie a 

transformácie. V rôznych stavoch a na rôznych miestach multivesmíru a Zóny 

Vymiestnenia, ako aj na vašej planéte majú úplne iný význam.“ 

„Dôležitou otázkou však je: ,Prečo je vôbec nutné, aby došlo k narodeniu 

akejkoľvek sentientnej entity na akomkoľvek mieste, stave, položení či čase?‘ “ 

„V pozitívnom stave Stvorenia existuje spoločný menovateľ nutnosti narodiť sa na 

akejkoľvek z jeho úrovní. Ako si pamätáte z bodu päť predošlej kapitoly, jedným z 

hlavných dôvodov bytia a existencie Stvorenia je fungovať ako javisko, na ktorom 

sa manifestujú všetky prvky a aspekty Absolútnej Prirodzenosti Stvoriteľa — Pána 

Ježiša Krista — vo vonkajšku ich vnútorného zdroja. Tie prvky a aspekty neexistujú 

bez súhrnu ich celistvosti. Manifestujú sa vo formách alebo v nositeľoch ich života. 

Svojou prítomnosťou v tých formách alebo nositeľoch dodávajú tým formám alebo 

nositeľom život. Takže, akákoľvek forma alebo nositeľ takého špecifického prvku 

žije a je nažive vďaka prítomnosti toho božského prvku.“ 

„Akt narodenia sa v pozitívnom stave uskutočňuje nasledovným spôsobom:“ 

„Zo stavu celkového Absolútneho Vnútra Pána Ježiša Krista — Stvoriteľa — je 

prostredníctvom procesu rozdelenia pozornosti posunutý smerom k vonkajšku veľmi 

špecifický a jedinečný prvok. Tým posunom, skrz myšlienku premietnutia toho 

prvku do procesu vonkajška, je z prvkov prostredia, do ktorého je idea toho prvku 

premietnutá, zostavená forma alebo nositeľ. Len čo je stavba formy alebo nositeľa 

dokončená, idea toho prvku je premietnutá zo stavu jej vnútrajška do tej formy 

alebo nositeľa a začne tú formu obývať. V momente vstupu tej idey do jej formy 

alebo nositeľa dochádza k narodeniu jedinečného jedinca, zhodného s 

jedinečnosťou idey toho prvku.“ 

„A teraz, tu musíte pochopiť tajomstvo premietnutia. To tajomstvo tkvie vo fakte, že 

do tej formy sa nepremieta samotný jedinečný prvok, ale len idea toho prvku. 

Jedinečný prvok samotný nemôže byť v jeho celosti nikdy oddelený od jeho zdroja. 

Inak by sa jeho zdroj rozpadol. Samotná idea toho prvku však môže byť a bude 

oddelená alebo premietnutá.“ 

„Dôležitým duchovným princípom je tu uvedomenie, že každá idea akéhokoľvek 

prvku obsahuje v sebe úplný a kompletný obsah svojho prvku. Z jej pôvodného 

zdroja nič nechýba. Takže, stelesnenie tej idey v akejkoľvek forme alebo nositeľovi 

znamená stelesnenie úplnej a kompletnej prirodzenosti toho prvku.“ 

„Toto je spôsob, ako je Pravá Prirodzenosť Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista — v 

postupných večných prírastkoch prenášaná ku všetkým v Stvorení.“ 

„Ďalším dôležitým duchovným princípom je v tomto ohľade to, že Pán Ježiš Kristus 

je prítomný vo Svojom prvku a v jeho idei vo Svojej úplnosti.“ 

„Tajomstvo prítomnosti Pána Ježiša Krista v procese vonkajška, súc Absolútne 

Vnútro, tkvie vo fakte toho premietnutia. V ideách prvkov a aspektov Jeho/Jej 
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Prirodzenosti je Pán Ježiš Kristus teraz rovnako prítomný tak v stave Najhlbšieho 

Vnútra, ako aj v procese najkrajnejšieho vonkajška a vo všetkom medzi nimi.“ 

„Než došlo k inkarnácii Najvyššieho na vašu planétu a do Zóny Vymiestnenia vo 

forme Ježiša Krista a než bol dokončený proces kríženia a zlučovania tela-mäsa 

Ježiša Krista a než sa Najvyšší stal celkom Pána Ježiša Krista, jediný spôsob, ako sa 

Stvoriteľ mohol objaviť v procese vonkajška alebo vo Svojom Stvorení, bolo cez 

niekoho iného.“ 

„Ako si pamätáte, tento spôsob objavenia sa sa volal mediácia/sprostredkovanie. 

Najvyšší sa objavoval cez iných nositeľov ideí Jeho/Jej špecifických a jedinečných 

prvkov. V tomto zmysle boli sprostredkovatelia špecificky stvorení z ideí 

sprostredkovania.“ 

„Avšak, len čo sa Najvyšší stal plnosťou Pána Ježiša Krista, vznikol a zrodil sa nový 

stav. Okrem toho, čo bolo povedané vyššie, Stvoriteľ sa teraz môže objaviť úplne 

priamo a telesne vo vonkajšku Stvorenia, zostanúc zároveň vo Svojom Absolútnom 

Stave Absolútneho Vnútrajška. Tento nový stav poskytuje každému v Stvorení 

úplne novú, neopísateľnú perspektívu ohľadne Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, 

jeho/jej vlastnej prirodzenosti a vzťahu medzi ním/ňou a jeho/jej Stvoriteľom. 

Proces narodenia akéhokoľvek jedinca v pozitívnom stave ale naďalej prebieha tak, 

ako to bolo stručne opísané vyššie.“ 

„Takže, len čo je idea akéhokoľvek špecifického prvku premietnutá vo veci jej 

narodenia, je premietnutá zo všetkých aspektov toho prvku. Pamätajte si, že tá idea 

plne odráža povahu svojho prvku. Ten prvok plne odráža prirodzenosť svojho celku 

a všetkého, do čoho patrí.“ 

„Ako viete, táto Prirodzenosť má tri zreteľne odlišné aspekty — najvnútornejší, 

vnútorný/prostredný a vonkajší. Takže, keď je tá idea premietnutá do jej 

manifestácie, je premietnutá súbežne a súčasne z pozície jej troch aspektov — 

duchovného, duševného a fyzického, alebo najvnútornejšieho, vnútorného a 

vonkajšieho. Súbežne a súčasne s týmto procesom sú faktom toho premietnutia 

postavené tri zreteľne odlišné formy alebo telá, alebo nositelia. Jedna forma alebo 

telo je postavené v duchovnom svete, z prvkov jeho duchovného prostredia; jedna 

forma alebo telo je postavené v intermediárnom svete, z prvkov jeho vlastného 

prostredia; a jedna forma alebo telo je postavené vo fyzickom alebo prírodnom 

svete, z prvkov jeho prírodného prostredia.“ 

„Tieto telá potom nesú špecifický aspekt idey toho jedinečného a špecifického 

prvku z Pána Ježiša Krista. Nakoľko každý prvok a jeho idea sú jedinečné nielen 

ako celok, ale aj v každom z ich špecifických aspektov, každý s nimi súvzťažiaci 

nositeľ alebo forma, alebo telo je tiež jedinečné a neopakovateľné.“ 

„Každý aspekt idey toho spomínaného prvku odráža štruktúru svojho zdroja. Teda, 

má opäť svoj vlastný najvnútornejší alebo duchovný stupeň, vnútorný alebo 

duševný stupeň a vonkajší alebo externý stupeň. Z týchto jednotlivých stupňov sú 

zostrojené príslušné úrovne sentientnej mysle tej formy alebo tela, alebo nositeľa. Z 
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duchovného stupňa je zostrojená jeho najvnútornejšia Duchovná Myseľ; z 

intermediárneho alebo duševného stupňa je zostrojená jeho vnútorná myseľ alebo 

duševnosť, alebo duša; a z najexternejšieho, vonkajšieho stupňa je zostrojená jeho 

vonkajšia myseľ. Toto je genéza zrodu každej sentientnej entity v pozitívnom stave 

Stvorenia a jeho multivesmíre.“ 

„Dôležitým tajomstvom, ktoré si tu treba uvedomiť, je to, že premietnutie 

akejkoľvek idey akéhokoľvek prvku Prirodzenosti Pána Ježiša Krista do Jeho/Jej 

Stvorenia — procesu vonkajška — súbežne a súčasne spôsobuje narodenie nie 

jedného jedinca, ale troch. Jeden sa narodí v duchovnom svete; jeden sa narodí v 

intermediárnom svete a jeden sa narodí vo fyzickom alebo vonkajšom svete. Každý 

jedinec nesie špecifický aspekt idey toho prvku. Pretože tieto aspekty pochádzajú z 

rovnakej idey rovnakého prvku, tí traja jedinci vzájomne súvzťažia a sú spolu 

spojení. Všetky ich funkcie sa stávajú súčasnými a súbežnými, každý z nich však 

napriek tomu žije zároveň jedinečný a odlišný život. Nie sú totožní a žiaden z nich 

nemôže byť nahradený druhým. Koniec koncov, reprezentujú úplne odlišné a úplne 

jedinečné aspekty idey toho prvku. Preto nemôžu byť nikdy rovnakí, totožní alebo 

nahradení jeden druhým.“ 

„V skutočnosti však, vo vzájomnom vzťahu, fungujú ako duchovní radcovia, ako by 

to nazvali ľudia. Idey duchovnej mysle a duchovného sveta sú prijímané od jedinca, 

ktorý sa narodil v duchovnom svete. Transformácia tých ideí do špecifickej 

duševnosti je prenášaná jedincom, ktorý sa narodil v intermediárnom svete. A 

uskutočnené a konkretizované výsledky, správanie a postoje oznamuje jedinec 

narodený vo fyzickom alebo vonkajšom svete. Takto sú vzájomne spojení a takto si 

vzájomne radia a podporujú sa.“ 

„V pozitívnom stave Stvorenia a jeho multivesmíre si títo jedinci vedome 

uvedomujú jeden druhého a neustále koordinujú svoju prácu tým najkrajším, 

najproduktívnejším, najtvorivejším a najkonštruktívnejším spôsobom. Volajú sa 

praví, najpriamejší bratia a sestry. Všetci ostatní jedinci, ktorí sa narodili z nejakých 

iných ideí rôznych prvkov Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, sa tiež volajú bratia a 

sestry, hoci nie tak priami, lebo koniec koncov tie idey vzišli z toho istého zdroja. 

Nuž, toto je usporiadanie, existujúce v pozitívnom stave. Čo však proces smrti, 

znovuzrodenia, vzkriesenia, transfigurácie a transformácie? Existujú také procesy v 

pravom Stvorení?“ 

„V pravom Stvorení existujú k týmto pojmom súvzťažné faktory, ktoré majú odlišný 

význam a konotáciu. Týkajú sa veľmi dôležitého faktu interakcie, ktorá existuje 

medzi nositeľmi ideí spomínaných prvkov a ich Absolútnym Zdrojom, alebo 

interakcie existujúcej medzi Absolútnym Stavom a relatívnym stavom.“ 

„Musíte si pamätať, že onen prvok v jeho pôvodnom zdroji, pretože je ten Zdroj 

Absolútny, je v absolútnom stave a forme. Týmto faktom nemôže byť prirodzenosť 

a obsah toho prvku nikdy vyčerpaná. Ani jeho idea nemôže byť vyčerpaná, pretože 

je vďaka Prirodzenosti svojho Zdroja absolútna. Je však prenášaná do relatívnych 

podmienok, pretože nositeľ alebo jeho forma je postavená z prvkov prostredia, ktoré 
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bolo stvorené špeciálne na ten účel — pojať nositeľa idey spomínaného prvku. 

Nakoľko prostredie a jeho prvky sú stvorené, nemôžu byť nikdy absolútne. Takže 

celková a úplná prirodzenosť idey toho prvku nemôže byť súbežne a súčasne 

prenesená do jej nositeľa. Namiesto toho sa idea v tej schránke alebo vo svojej 

forme, alebo v tele, alebo v nositeľovi manifestuje v postupných, progresívnych 

krokoch. Tento proces odráža to, čo vám je známe ako princíp duchovného 

pokroku.“ 

„Ako si pamätáte, ten princíp hovorí, že keď už nejaký krok alebo stav vyčerpá 

svoju užitočnosť a poslúži svojmu účelu, ten krok je ukončený a vzniká a rodí sa 

nový krok a stav. Ak budete aplikovať tento princíp na danú tému, uvidíte, že každý 

jedinec alebo nositeľ, alebo schránka idey toho prvku v jeho špecifickom aspekte 

žije od jedného kroku k druhému. Jeho/jej život v každom okamihu jeho 

manifestácie odráža kvalitu, obsah a množstvo toho špecifického aspektu idey 

spomínaného prvku, ktorý bol do neho/nej uvoľnený v súlade s jeho/jej úplnými 

možnosťami realizácie toho aspektu v každom danom čase. Pretože nie je absolútny, 

ale relatívny, ten jedinec je schopný realizovať z prirodzenosti aspektu idey toho 

prvku iba toľko. Kvôli jeho/jej relatívnemu stavu sú však potenciálne možnosti toho 

jedinca vyčerpateľné. V jednom bode ten jedinec spozná a prejaví ten aspekt do tej 

miery, ako je len za daných podmienok možné. Len čo dôjde k tejto situácii, 

užitočnosť toho jedinca v tých konkrétnych podmienkach sa končí. V týchto 

podmienkach nemôže už z toho aspektu preniesť nič viac. Preto v tom momente 

dochádza k ukončeniu jeho/jej života v tých konkrétnych podmienkach. Ukončenie 

tohto života v tých konkrétnych podmienkach možno ponímať ako to, čo ľudia 

volajú smrť.“ 

„V skutočnosti to však nie je smrť, ale prechod z jedných špecifických podmienok 

života do iných špecifických podmienok života, kde sú tie podmienky úplne iné a 

vhodné pre manifestáciu inej kvality, obsahu a množstva aspektu idey spomínaného 

prvku, ktorý obsahuje ten jedinec. Každá nová kvalita, obsah a množstvo sú hlbšej, 

intenzívnejšej a obsažnejšej povahy než predošlé. Ako ten jedinec postupuje od 

jedného kroku a podmienok k ďalším, získava väčšiu a väčšiu mieru tej povahy. 

Toto je v stručnosti princíp duchovného pokroku.“ 

„Na konci toho prechodného obdobia, počas ktorého je špecifické vonkajšie telo 

toho jedinca, vytvorené z jeho príslušného prostredia, spätne absorbované, a po 

jeho/jej osobnom Poslednom Súde je ten jedinec oboznámený s jeho/jej novým 

stavom a podmienkami. Len čo je vykonaná voľba vo veci miesta alebo stavu takej 

manifestácie, z prvkov prostredia, kde sa ten jedinec rozhodol pokračovať vo 

svojom živote manifestovania inej kvality, obsahu a množstva reprezentatívneho 

aspektu idey spomínaného prvku, je vytvorená nová vonkajšia forma alebo telo. 

Proces tejto voľby súvzťaží s procesom vzkriesenia. Proces objavenia sa toho 

jedinca v jeho/jej novom stave súvzťaží s procesom znovuzrodenia. Proces získania 

novej formy alebo tela súvzťaží s procesom transfigurácie/premeny. A na záver, 

proces manifestácie úplne novej kvality, obsahu a množstva reprezentatívneho 

aspektu idey spomínaného prvku súvzťaží s procesom transformácie.“ 
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„Buďte si však, prosím, vedomí, že v pozitívnom stave Stvorenia všetky spomienky, 

zážitky a poučenie, ktoré získal jedinec počas každého obdobia svojho života v 

akomkoľvek stave a podmienkach, nielenže zostávajú nedotknuté, ale sú prenášané 

do nového života a začlenené ako základ, na ktorom je postavený nový život. Inak 

by neexistoval žiaden pocit kontinuity a pokroku a žiadne skutočné účinné 

poučenie. V tomto prípade by každý jedinec musel opakovať svoj život v rovnakých 

podmienkach koldokola.“ 

„Takto sa v ľudskej mysli a v mysli niektorých ďalších tvorov ujal nesprávny pojem 

reinkarnácia. Oni sa domnievajú, nemajúc vôbec žiadne spomienky, že život je 

koldokola opakovateľný v tých istých podmienkach. Keby to bolo tak, všetci jedinci 

by spáchali existenciálnu samovraždu, lebo by nemali žiadnu nádej niekam 

pokročiť. Pokiaľ nemôžete využiť, čo ste sa naučili, nejakým produktívnym a 

tvorivým spôsobom, vaše učenie sa je márnym počinom. Neslúži žiadnemu účelu, 

lebo si napokon vôbec nepamätáte, čo ste sa naučili. Čo je to za učenie sa?“ 

„Táto situácia by pochovala akúkoľvek motiváciu vo veci života, snaženia sa a 

učenia sa. Jedinec by sa ocitol v totálnom zúfalstve a nechcel by pokračovať v 

manifestácii toho jedinečného a špecifického aspektu idey spomínaného prvku.“ 

„Preto má každý jedinec pozitívneho stavu kvôli zaisteniu neustáleho toku života 

všetky spomienky a výsledky zo svojho života vo všetkých predošlých stavoch a 

podmienkach plne nedotknuté, ďalej na nich stavajúc, pridávajúc novú kvalitu, 

obsah a množstvo aspektu, ktorý v sebe nesie.“ 

„Teda to, čo ľudia volajú smrť, je v pozitívnom stave tá najvítanejšia a 

najradostnejšia udalosť, lebo zvestuje nový počiatok oveľa vyššieho duchovného 

obsahu. Dotyčnému oznamuje, že v aktuálnych podmienkach uspokojivo zavŕšil 

svoje poslanie, a teda je teraz spôsobilý a pripravený presiahnuť tie podmienky.“ 

„Presiahnutie týchto podmienok, čo ľudia ponímajú ako smrť, sa deje u všetkých 

troch jedincov, ktorí nesú tú istú ideu toho prvku, ale v jej troch zreteľne iných 

aspektoch, simultánne a synchrónne. V dôsledku ich prirodzenosti nemôžu byť 

nikdy oddelení. Ich pokrok sa riadi tou istou schémou, čo do intenzity, rozsahu a 

stupňa manifestácie každého príslušného aspektu. Preto sa užitočnosť ich života na 

každej príslušnej úrovni ich svetov končí presne v tom istom momente. V tom bode 

všetci traja presiahnu ich súčasný stav a sú, ak to tak chcete nazvať, vzkriesení, 

znovuzrodení, transfigurovaní/premenení a transformovaní na inú úroveň.“ 

„Počas ich prechodného obdobia sú títo traja jedinci umiestnení do špeciálneho 

medzisveta bilancovania, kde prechádzajú procesom ich osobného, individualizova-

ného Posledného Súdu, spôsobom opísaným v ôsmej kapitole tejto knihy. Len čo je 

proces ich konkrétneho Posledného Súdu dokončený, sú priradení k inej úrovni 

bytia a existencie, kde pokračujú v ich konkrétnych úlohách.“ 

„Tento proces pokračuje do večnosti, nikdy sa nevyčerpajúc, vďaka Absolútnej 

prirodzenosti každej idey prvkov, ktoré pochádzajú z ich Absolútneho Zdroja a sú 

umiestnené v každom príslušnom jedincovi.“ 
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„Skutočný proces rodenia sa každého jedinca na každej úrovni pozitívneho stavu 

Stvorenia nemôžete plne pochopiť.“ 

„V duchovnom svete je toto rodenie sa docielené čisto duchovnými prostriedkami, 

bez účasti akýchkoľvek fyzických procesov. Len čo je duchovný aspekt idey 

príslušného prvku pripravený k jeho premietnutiu do toho sveta, vyhľadá v tom 

svete najvhodnejšie podmienky, kde sa môže ujať. Zvyčajný spôsob, ako sa to robí, 

je využitie vzťahu akýchkoľvek dvoch jedincov opačného pohlavia, ktorí sa tam už 

nachádzajú. Výsledkom ich sexuálneho vzťahu je zrod ich vlastnej novej idey, ktorá 

je pripojená k duchovnému aspektu idey príslušného prvku. Zo spojenia týchto 

dvoch a z prvkov ich príslušného prostredia je podľa princípov sentientnej mysle, 

princípov ,materializácie‘, vytvorená špecifická vonkajšia forma manifestácie.“ 

„Slovo ,materializácia‘ nie je v tomto ohľade použité v zmysle matérie/hmoty. Je 

použité na označenie objavenia sa nového duchovného tela-formy, do ktorého je 

umiestnený ten aspekt, zlúčený s ideou dvoch sentientných entít. V momente, ako 

ten aspekt vstúpi do pripraveného duchovného tela-formy, to telo-forma je oživené a 

stáva sa jedinečnou sentientnou entitou, ktorá od toho momentu naveky ožíva, idúc 

vyššie uvedeným spôsobom cestou duchovného pokroku.“ 

„Ďalší spôsob rodenia sa v duchovnom svete, ktorý je veľmi bežný, je narodenie sa 

priamym nadelením Pánom Ježišom Kristom, bez využitia dvoch jedincov opačného 

pohlavia. V tomto ohľade vždy, keď je konkrétna duchovná potreba, Pán Ježiš 

Kristus uvoľní na príslušný účel špecifický aspekt určitej idey Svojho veľmi 

špecifického prvku a premietne ho do duchovného sveta. Použijúc špecifické prvky 

duchovného prostredia, v ktorom treba ten aspekt manifestovať, z nich a z idey 

účelu, kvôli ktorému sa uskutočňuje tento proces, je vytvorená vonkajšia forma 

manifestácie. Do tejto formy je vložený obsah, kvalita a kvantum premietnutého 

aspektu idey toho špecifického prvku, okamžite oživiac túto formu. Tá sa stáva 

jedinečnou sentientnou entitou so špecifickým poslaním a úlohou, ktorá ďalej 

naveky pokračuje podľa zákona a princípu duchovného pokroku.“ 

„Z vyššie uvedeného opisu rodenia sa v duchovnom svete je jasné, že v tom svete sa 

nerodia deti v ľudskom význame toho slova. V tom svete sa novorodenci volajú deti 

len kvôli ich novému začiatku a preto, lebo začínajú ich život na úrovni najnižšieho 

stupňa manifestácie aspektu, ktorý nesú. Podľa vonkajšieho výzoru sa však sami 

sebe javia ako úplne dospelí, a sú dospelí. Druhým, ak sa dívajú z určitej 

vzdialenosti, sa môžu javiť ako malé deti, aby vyjadrovali súvzťažné faktory ich 

aktuálneho duchovného stavu a úrovne ich duchovného pokroku. Zoči-voči sa však 

od samotného momentu ich oživenia alebo zrodu javia ako úplne dospelí.“ 

„V intermediárnom svete je proces rodenia sa trochu iný. Len čo je duševný alebo 

intermediárny/prostredný aspekt idey príslušného prvku pripravený k jeho 

premietnutiu do toho sveta, ako prvé hľadá pomocou prieskumu najvyhovujúcejšiu 

pozíciu a dve sentientné entity opačného pohlavia, ktoré sú najvhodnejšie a 

najpoužiteľnejšie na tento účel.“ 
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„Zatiaľ čo v duchovnom svete sa vonkajšia forma alebo telo manifestácie aspektu 

idey príslušného prvku objaví okamžite, na základe procesov manifestácií ideí 

sentientných myslí, v intermediárnom svete existuje určité čakacie obdobie, kým sa 

udeje taký proces. V skutočnosti sú v tom svete prítomné prvky materializácie, 

spojené s vonkajšou kombináciou prvkov toho prostredia, použitých na tvorbu toho 

tela. To telo je vytvorené a pripravené na prijatie toho aspektu špeciálnym 

genetickým a duševným procesom. Tento proces nemá schopnosť spôsobiť 

okamžitú materializáciu a objavenie sa toho tela, ako je to v duchovnom svete.“ 

„Keď už je telo na určitom stupni jeho vývoja, vstúpi doň aspekt idey príslušného 

prvku a oživí ho. V momente tohto oživenia sa rodí nový jedinec.“ 

„Kvôli určitému drobnému obmedzeniu vývoja toho tela sa ten jedinec rodí v stave, 

ktorý súvzťaží s tým, čo by ľudia nazvali veľmi ranou dospelosťou alebo veľmi 

neskorým dospievaním. V tomto svete je teda potrebný určitý fyzický a duševný rast 

veľmi krátkeho trvania, kvôli vyhoveniu možnosti úplnej manifestácie príslušného 

aspektu. Opäť, v tomto ohľade sa v tomto svete nerodia žiadne deti.“ 

„Vo vonkajšom alebo prírodnom svete Stvorenia sa narodenie dosahuje 

externejšími prostriedkami. Len čo je najexternejší aspekt idey príslušného prvku 

pripravený k manifestácii vo fyzickom svete, vedie to dvoch ľudí opačného pohlavia 

k sexuálnemu spojeniu. Počas toho spojenia sa rodí príslušná idea najvhodnejšej 

formy. Tá idea je použitá na získanie najvhodnejších génov z tých dvoch jedincov. 

Tie gény sú špeciálnym genetickým a vedeckým procesom zlúčené s vonkajším 

aspektom idey príslušného prvku. V tomto zlúčenom stave ten aspekt vyvíja svoju 

vlastnú vonkajšiu formu manifestácie. Tento proces trvá približne deväť dní (nie 

deväť mesiacov, ako je to v prípade ľudského narodenia). Na konci deviateho dňa je 

telo oživené a rodí sa nový jedinec.“ 

„Kvôli zahrnutiu fyzického a vonkajšieho do tohto procesu novonarodený jedinec 

začína na úrovni, ktorú by ľudia považovali za rané dospievanie alebo veľmi 

neskoré detstvo. Opäť, vo fyzickom vesmíre sa nikdy nerodia žiadne deti v ľudskom 

zmysle.“ 

„Žiaden z týchto stručne opísaných procesov zrodu nezahŕňa žiadnu ľudskú-

živočíšnu formu pôrodu, ktorá využíva ženské lono na vývoj plodu, do ktorého 

neskôr vstúpi jeho špecifický duch.“ 

„Žiaden z vyššie uvedených procesov rodenia sa neplodí neznalých či nevedomých, 

bezmocných jedincov, ako je to v prípade narodenia sa človeka. Všetci jedinci, na 

všetkých troch úrovniach, sa rodia s plným vedomím a s plným poznaním svojho 

účelu a poslania, pre ktoré sa narodili. Takmer okamžite sa ujímajú svojho 

správneho fungovania.“ 

„V Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula je situácia s procesom rodenia sa úplne 

iná.“ 
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„Ako si pamätáte z príbehu pseudo-tvorcov, oni pôvodne použili genetický materiál 

zanechaný úplne prvými ľuďmi, ktorí žili na planéte Zem. Z toho genetického 

materiálu, v kombinácii s ich vlastnými ideami negatívnej povahy, vyfabrikovali 

početné životné formy, vrátane ľudí, ktorých špecificky vybavili reprodukčnými 

orgánmi. Vediac, že nebude možné použiť žiadne rýdze idey žiadnych prvkov a ich 

aspektov z pozitívneho stavu, čiže zo Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista — pseudo-

tvorcovia museli vynájsť nejaký veľmi zložitý spôsob, ako by mohlo byť na neurčito 

zaistené rozmnožovanie a reprodukcia všetkých sentientných a nesentientných 

druhov.“ 

„Ako viete a ako to bolo zopakované už mnohokrát predtým, cieľom tu bolo 

produkovať život, ktorý by pochádzal z iného zdroja než zo Stvoriteľa, ktorého 

meno bolo v tom čase Pán Boh, Najvyšší.“ 

„Ak chcete zaviesť životné formy alebo schránky, alebo nositeľov života, čo by 

niesli alebo manifestovali niečo, čo nepochádza z pôvodného a pravého zdroja 

života, nemožno na ten účel použiť žiadne idey prvkov toho zdroja. Ak by ste také 

idey použili, vytvorili by ste len pozitívne životné formy, ktoré by niesli špecifickú 

prirodzenosť svojho zdroja vo vonkajších podmienkach. Keďže tá Prirodzenosť je 

absolútne pozitívna, každý nositeľ akéhokoľvek aspektu tej Prirodzenosti by bol tiež 

pozitívny.“ 

„V dôsledku tohto usporiadania bolo nutné vynájsť úplne iný spôsob tvorby nových 

sentientných a nesentientných životných foriem, kvôli neustálemu zabezpečovaniu 

množstva negatívnych sentientných entít a ľudí, ktorých by negatívny stav mohol 

využiť na svoj hlavný účel — vedenie vojny s pozitívnym stavom a s jeho 

Stvoriteľom a ich konečné zničenie.“ 

„Problémom, pred ktorým pseudo-tvorcovia v tomto ohľade stáli, bolo, že spočiatku 

museli použiť genetický materiál, ktorý bol v tom čase dostupný. Zloženie toho 

genetického materiálu bolo pozitívne. V jeho obsahu neexistovalo nič negatívnej 

povahy. Takže, jednoduché použitie toho materiálu, bez akejkoľvek zmeny, by 

plodilo len pozitívne životné formy.“ 

„Ale pseudo-tvorcovia vedeli, že akákoľvek životná forma alebo nositeľ života, v 

stave jej bytia nažive, udržiava ten život a je nažive ideou jej vlastného špecifického 

života. Pôvodne tá idea vždy pochádzala od Stvoriteľa alebo, neskôr, zo spojenia 

ideí Stvoriteľa a dvoch pozitívnych entít opačného pohlavia. Koniec koncov, idea 

života slúži ako katalyzátor pre akýkoľvek genetický materiál, aby ožil v akejkoľvek 

podobe a forme, čo má tá idea.“ 

„Preto začali aktivátori negatívneho stavu a obyvatelia Zóny Vymiestnenia vytvárať 

odlišné typy ideí. Obsah týchto ideí mal opačný trend než obsah akýchkoľvek ideí 

pochádzajúcich od Stvoriteľa. Tieto idey pochádzali z odvrhnutých ideí pozitívneho 

stavu, ktoré vypadli do Zóny Vymiestnenia.“ 

„Tieto typy ideí boli využité pri oživovaní foriem a nositeľov života, v spojení s 

dostupným genetickým materiálom.“ 
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„Len čo pseudo-tvorcovia uspeli v tomto procese, vznikli a zrodili sa úplne nové 

životné formy, ktoré neobsahovali nič, čo by pochádzalo z pozitívneho stavu, až na 

minimálny obsah pozitívneho genetického materiálu, nutného pre zabezpečenie 

životného podporného systému pre jeho nositeľa alebo schránku.“ 

„Pseudo-tvorcovia, neschopní, či dokonca neochotní použiť akékoľvek idey 

pochádzajúce z pozitívneho stavu pri procese fabrikácie sentientných a 

nesentientných životných foriem, vynašli odlišný typ procesu rodenia sa pre 

všetkých v panstve Zóny Vymiestnenia, vo všetkých jej Peklách a na planéte Nula.“ 

„Vyfabrikovali takzvané reprodukčné orgány, značnou úpravou a zmenou 

pohlavných orgánov, ktoré boli pôvodne vytvorené z pozitívnych ideí tvorivosti. 

Tieto reprodukčné orgány mali zaistiť pretrvanie všetkých vhodných druhov, ktoré 

by dokázali byť spoľahlivým nástrojom šírenia negatívneho stavu.“ 

„Tak bol po prvýkrát zavedený odlišný proces rodenia sa, ktorý si nevyžadoval 

žiadnu priamu účasť žiadneho aspektu Stvoriteľa pozitívneho stavu.“ 

„Z týchto novo vyfabrikovaných životných foriem bol zriadený odlišný a veľmi 

špeciálny genetický fond, ktorý poskytuje celej Zóne Vymiestnenia nutný negatívny 

materiál, ktorý treba zmiešať s akoukoľvek ideou, objaviacou sa v dôsledku 

pohlavného styku dvoch negatívnych entít. Účelom takého styku je dať zrod idei 

efektívnejšieho zvečňovania, pokračovania a prekvitania negatívneho stavu a života 

Zóny Vymiestnenia. Taká idea je potom zlúčená s týmto novým genetickým 

materiálom a v tej kombinácii, procesom s použitím zvláštnych magických a 

súvzťažných prostriedkov, vytvára špecifickú vonkajšiu schránku alebo nositeľa, do 

ktorého sa sama umiestni, oživiac ho a dajúc zrod novej jedinečne negatívnej 

sentientnej entite.“ 

„Takto sa realizuje proces rodenia sa v celej Zóne Vymiestnenia. Vo väčšine 

prípadov sa všetky životné formy vytvorené v Peklách objavujú v dospelej forme. 

Nie je to však všeobecné pravidlo. Niektoré sú vytvorené vo forme malých detí, ale 

s úplným poznaním účelu ich pseudo-života. Dôvodom, prečo sú vytvárané vo 

forme malých detí, je anulovanie pozitívneho významu, s ktorým súvzťaží detská 

forma v pozitívnom stave.“ 

„Ako viete, hlavným súvzťažným faktorom všetkých malých detí na planéte Nula, a 

aj z pozície pozitívneho stavu, kde sa niektorí dospelí spočiatku objavia ako deti, je 

pozitívne poňatie nevinnosti. Nevinnosť je čistota položenia, v akom žijú členovia 

pozitívneho stavu. Pretože Absolútnym Zdrojom ich života je Stvoriteľ — Pán Ježiš 

Kristus — On/Ona je v Absolútnom Stave Absolútnej Nevinnosti.“ 

„Takže, kvôli anulovaniu a zničeniu pozitívneho významu Stavu Nevinnosti 

negatívny stav fabrikuje svoje vlastné deti, ktoré zobrazujú presný opak — najhorší, 

najzlomyseľnejší, najzákernejší, najprefíkanejší a najmanipulujúcejší postoj a 

správanie. Tieto životné formy v Zóne Vymiestnenia sú najhoršie spomedzi nich 

všetkých. Pozor na tento fakt!“ 
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„Nie náhodou sa niektorí novorodenci na planéte Nula od samého momentu ich 

zrodu zdajú byť takí negatívni a spôsobujú svojim fyzickým rodičom také množstvo 

problémov. Tento typ detí je inkarnáciou z rodu detí, respektíve ich ideí, v Peklách. 

Fakt tejto situácie je vyjadrený v nasledujúcom vyhlásení v Svätej Biblii, Žalm 

58:3-5:“ 

„ ,Hriešnici sa odcudzili lonu; 

blúdia hneď od narodenia, hovoria lži. 

Ich jed je ako jed hada; 

sú ako hluchá kobra, ktorá si zapcháva ucho, 

ktorá nebude dbať na hlas zaklínačov, 

zaklínajúcich vždy tak šikovne.‘ “ 

„Teda, vo vnútornom význame tohto verša je opísaná odporná povaha tých 

pekelných detí, ktoré boli a sú fabrikované výlučne za účelom zničiť Svätosť 

Nevinnosti. Vyše 95 % z celku negatívnych životných foriem je vyfabrikovaných z 

materiálu, ktorý bol vytvorený relatívnymi pseudo-tvorcami. Všetko, čo je vytvorené 

relatívnymi bytosťami, je vždy relatívne.“ 

„Preto je ten materiál svojou podstatou relatívny a súčasne má len negatívnu 

konotáciu.“ 

„Naproti tomu, zvyšných päť percent zložiek, ktoré sú použité pri procese zrodu 

týchto jedincov v Zóne Vymiestnenia, pôvodne prišlo od Stvoriteľa ako Zdroja 

akéhokoľvek života vôbec. Avšak, tých príslušných menej než päť percent je pred 

zahrnutím ich do tohto procesu kompletne upravených a zmenených. Je z nich 

odstránená akákoľvek pozitívna konotácia a zostáva len iskrička života, schopná 

zažať a udržiavať plameň zdania života v týchto vyfabrikovaných alebo narodených 

jedincoch.“ 

„Ponímanie tejto iskričky je ďalej skresľované, falšované a prekrúcané, aby títo 

jedinci nemali žiadne vedomie o ničom pozitívnom, dobrom a pravdivom. A nielen 

to, sú formovaní tak, aby uverili a prijali dve hlavné lži: Prvú, že neexistuje žiadny 

iný typ alebo forma, alebo štýl života než to, čo sú a čo majú. Druhá, že ich typ 

života je pozitívny a dobrý a všetko ostatné, ak to vôbec existuje, je negatívnej, 

nepriateľskej, lživej a zlej prirodzenosti.“ 

„Nakoľko celá Zóna Vymiestnenia nemá žiadnu priamu skúsenostnú predstavu, aký 

je život v pozitívnom stave, nemajú k dispozícii žiadne porovnanie. Na porovnanie 

majú len to, čo zažívajú v živote Zóny Vymiestnenia. Toto zažívanie sa skladá z 

rôznych stupňov ziel a lží. Je vnímané od najexternejšieho, najpovrchovejšieho 

stupňa akejkoľvek zlej alebo lživej zložky k jej najnižšiemu — ich 

,najvnútornejšiemu‘ alebo najhoršiemu a najlživejšiemu pseudo-vnútornému stavu.“ 

„Len čo je v tomto ohľade vytvorená nejaká idea za účelom jej narodenia sa, alebo 

aby sa stala negatívnou sentientnou entitou, má svoje vlastné tri aspekty alebo 

zložky — najnižšiu (ktorá je tým najvnútornejším negatívneho stavu), intermediárnu 

alebo svoju vlastnú negatívnu duševnosť a svoj najexternejší alebo vonkajší aspekt. 
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Z týchto rôznych aspektov je zostavená pseudo-myseľ negatívnych entít. Z 

najnižšieho je zostavená ich pseudo-duchovná najvnútornejšia myseľ; z 

intermediárnej zložky ich pseudo-vnútorná myseľ alebo pseudo-duševnosť; a z 

vonkajšieho aspektu ich pseudo-vonkajšia myseľ.“ 

„Keď je taká idea premietnutá kvôli jej zrodu, je premietnutá súbežne a súčasne z 

pozície všetkých troch jej zložiek. Teda, súbežne a súčasne sa narodia traja jedinci: 

Jeden sa narodí v Peklách, ktoré sú pseudo-duchovným, najnižším Zóny 

Vymiestnenia. Táto oblasť je priamym opačným faktorom duchovného sveta alebo 

Nebies v pozitívnom stave Stvorenia. Druhý jedinec sa narodí v intermediárnom 

svete Zóny Vymiestnenia, ktorý v negatívnom význame súvzťaží s intermediárnym 

svetom pravého Stvorenia. Tretí jedinec sa narodí vo fyzickom svete Zóny 

Vymiestnenia, nachádzajúcom sa v negatívne súvzťažnej blízkosti k fyzickému 

svetu pravého Stvorenia.“ 

„Ako vidíte, potiaľto je vývoj tohto procesu paralelný s procesom, ktorý prebieha v 

pozitívnom stave Stvorenia. Až na to, že má vždy úplne negatívnu konotáciu.“ 

„K tej negatívnej idei je však pridaná ešte jedna zložka. Tá zložka je v skutočnosti 

umelo doložená k originálnym trom zložkám tej idey, nesúc súhrn celého obsahu 

tých zložiek. Len čo je začlenená do tej idey, je súčasne a súbežne premietnutá za 

účelom fyzického narodenia sa na planéte Nula vo forme ľudskej bytosti.“ 

„Takže, z tohto procesu rodenia sa sa v Zóne Vymiestnenia namiesto troch jedincov 

rodia štyria. Toto usporiadanie negatívneho stavu je nutnou podmienkou, aby bol 

typický ľudský život udržovaný funkčný a živý.“ 

„Keďže každý z týchto štyroch jedincov vznikol z tej istej idey, sú vzájomne spojení 

a závislí. Vo vzájomnom vzťahu, spolu s ich pseudo-manželmi/manželkami, 

vytvorenými z maskulínnych alebo feminínnych aspektov tej idey, fungujú 

vzájomne ako pôvodné alebo prvotné tiene.“ 

„Nuž, po prvýkrát máte jasné vysvetlenie, ako vznikli tiene. Samozrejme, pre nich, v 

negatívnej konotácii, nie sú títo druhí jedinci, ktorí pochádzajú z tej istej idey, tiene, 

ale praví duchovní radcovia a bratia a sestry. Kŕmia sa navzájom rôznymi stupňami 

zloby a falše, každý zo svojej vlastnej pozície, stavu a miesta.“ 

„V záujme vyváženia tejto situácie, najmä s ohľadom na planétu Nula, vždy, keď sa 

rodí človek (až do 1. júla 1988), ktorý pochádza z vyššie opísanej kombinácie, Pán 

Ježiš Kristus posiela z pozitívneho stavu dobrovoľníka, ktorý sa inkarnuje na 

planétu Nula súčasne so spomínaným jedincom. Toto tvrdenie však musíte chápať 

v kvalitatívnom, a nie v kvantitatívnom zmysle. Inými slovami, narodenie 

akéhokoľvek jedinca na planéte Nula, ktorý pochádza z negatívneho stavu, nemusí 

sedieť jedna k jednej s jedincom, ktorý sa inkarnuje z pozitívneho stavu. Jeden 

dobrovoľník z pozitívneho stavu sa kvalitou svojej dobroty a pozitívnosti môže 

rovnať mnohým tisícom, či dokonca miliónom jedincov, ktorí prišli z negatívneho 

stavu.“ 
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„V tomto ohľade je kvantitatívne počet jedincov, ktorí prišli z pozitívneho stavu, v 

porovnaní s počtom jedincov prichádzajúcich z negatívneho stavu, veľmi nízky a 

ako ste si vedomí, neustále sa znižoval takmer každú minútu, až prišiel deň, kedy 

taká inkarnácia z pozitívneho stavu už nie je dovolená. Kvôli opätovnému 

zopakovaniu, tým dňom bol 1. júl 1988 o 3.08 popoludní (15.08) — pacifického 

letného času.“ 

„Všetci jedinci, na všetkých úrovniach Zóny Vymiestnenia, narodení z príslušnej 

idey, sa stali pravými tieňmi dobrovoľníka, ktorý sa inkarnoval na planétu Nula z 

pozitívneho stavu, za účelom znemožňovať jeho/jej aktivity a poslanie, nakoľko je 

to len možné.“ 

„A teraz, každý jedinec, narodený v negatívnom stave, čiže v Zóne Vymiestnenia 

vyššie opísaným procesom, sa narodí na najmenšej úrovni zloby a falše stavu, do 

ktorého sa narodí. Kvôli dvojitej relativite jeho/jej prirodzenosti (dvojitej preto, lebo 

nevznikol z Absolútneho Zdroja) sa špecifickosť jeho/jej jedinečnej manifestácie 

jeho/jej vlastnej zloby a falše v určitom bode vyčerpá.“ 

„Snahou všetkých v negatívnom stave je získať väčší stupeň zloby a falše. Keďže to 

považujú za dobré a pravdivé, žijú v ilúzii, že čím budú horší, čím väčší stupeň falše 

dosiahnu, tým lepší bude život a postavenie, ktoré budú mať v hierarchii ich 

pekelnej organizácie. Preto, len čo cítia, že prispeli k spoločnému zlu a lži toľkou 

zlobou a falšou, koľko jej boli schopní vyprodukovať na úrovni, kde sa narodili, sú z 

toho regiónu natrvalo odstránení.“ 

„Zvyčajným spôsobom odstraňovania sú nejaké násilné prostriedky. V ľudskom 

ponímaní tieto prostriedky súvzťažia s niečím porovnateľným so zabitím, 

zavraždením alebo úkladnou vraždou.“ 

„V tomto ohľade títo jedinci skutočne zažijú smrť a skutočne zomrú.“ 

„Avšak, hneď po smrti alebo krátko nato sú vzkriesení v oblasti, ktorej 

prirodzenosťou sú väčšie zlá a lži, než mala predošlá oblasť. Po vzkriesení sú títo 

jedinci znovuzrodení v novej forme, zhodnej s prirodzenosťou nového sveta. Takže 

sú transfigurovaní/pretvorení vo všetkých aspektoch ich osobností, aby boli 

prispôsobení prirodzenosti nového sveta. Keď je už proces transfigurácie 

dokončený, nasleduje proces transmogrifikácie, počas ktorého sa úplne zmenia na 

obraz a podobu ziel a lží, ktoré sú základom života ich nového sveta.“ 

„Tento proces prebieha podobným alebo zhruba rovnakým spôsobom v Zóne 

Vymiestnenia u všetkých jej obyvateľov a tvorov od čias aktivácie negatívneho 

stavu alebo jeho osídľovania. Rovnakým alebo podobným spôsobom bude 

pokračovať, kým bude existovať negatívny stav. V počiatočnom období, po objavení 

sa týchto jedincov v novom svete, sú všetky ich spomienky z ich predchádzajúcich 

životov ponechané. Avšak postupne, v procese ich transmogrifikácie, tieto 

spomienky slabnú a oni si vedome prestávajú pamätať čokoľvek o svojich 

predošlých zážitkoch. Týmto faktom sa počas ich zabúdania tvorí ich nevedomie. 

Toto nevedomie je postupne v ich mysli väčšie a väčšie.“ 
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„Dôvodom, prečo sú jedinci v negatívnom stave tvorení takým spôsobom, aby mali 

nevedomé procesy a nevedeli nielen to, čo zažili predtým, ale ani o existencii 

pozitívneho stavu, je, že v každej predošlej existencii boli v stave menšieho stupňa 

zloby a lží.“ 

„V porovnaní s akoukoľvek aktuálnou situáciou, v ktorej žijú v ktoromkoľvek 

danom momente, by ich spomienky na menší stupeň ziel a lží mohli ťahať späť k 

tomu spôsobu správania, postoja a činnosti, ktoré boli v súlade s tým predošlým 

stupňom. V tomto prípade existuje nebezpečenstvo nakazenia iných v tom novom 

svete, ktorí vedome nepoznajú žiadny menší stupeň ziel a lží. Aj prežitie takého 

jedinca je v stávke, lebo tam by nikto nemohol mať nič menej, než na čo sú zvyknutí 

a čo je považované za zdroj ich samotného života.“ 

„Skrytejšie a tajomnejšie dôvody nevedomých procesov a neznalosti všetkých v 

negatívnom stave tkvejú v tom, že tým, že je niekto menej zlý a v menších lžiach, 

než nariaďujú požiadavky jeho/jej stavu, existuje určitý stupeň nepatrnej, takmer 

nevnímateľnej dobroty. Ako vidíte, v porovnaní s niekým, kto je horší a vo väčších 

lžiach, sa môže jedinec, ktorý je v ich menšom stupni, javiť tomu druhému ako 

dobrý. Je tam teda nebezpečenstvo, že jedinci v negatívnom stave objavia pojem 

dobrota.“ 

„Logika takého objavu tkvie vo fakte, že ľahko môžete usúdiť, že ak existuje stav 

menších ziel a lží, potom by bolo možné predpokladať, že existuje ďalší stav, ktorý 

je ešte menej zlý a falošný.“ 

„A ak existuje taký stav, potom musí byť stav, ktorý je ešte vzdialenejší zlobe a falši 

než ten predošlý stav. V jednom bode by takáto logika mohla niekoho doviesť k 

záveru, že existuje úplne iný stav, kde nevládnu žiadne zlá a lži. V dôsledku 

prirodzenosti každej sentientnej entity by tá sentientná entita bez ohľadu na jej 

štruktúru začala byť zvedavá a zatúžila by taký stav zažiť. Takáto zvedavosť a túžba 

by ju mohla viesť k túžbe a potrebe dostať sa z negatívneho stavu a konvertovať do 

pozitívneho stavu.“ 

„Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo existujú po celej Zóne Vymiestnenia 

nevedomé procesy, neznalosť a skryté alebo potlačené spomienky.“ 

„Na druhej strane, všetky sentientné entity v negatívnom stave sú upovedomené o 

existencii iných oblastí, svetov a panstiev negatívneho stavu, ktoré majú väčší 

stupeň ziel a lží než ich momentálny. A aj keď im nie je dovolené navštíviť tie svety 

alebo oblasti priamo, aby obyvatelia tých oblastí neboli kontaminovaní ich relatívne 

menším stupňom ziel a lží, napriek tomu sú motivovaní týmto konkrétnym vedomým 

poznaním, aby sa snažili byť horší a s väčšou mierou lží.“ 

„Ako vidíte z tohto usporiadania, žiadna osoba sa nikdy nereinkarnuje do tej istej 

oblasti Zóny Vymiestnenia, v ktorej žila pred svojou smrťou. Dokonca aj z hľadiska 

Zóny Vymiestnenia je koncepcia reinkarnácie úplne lživá, nereálna.“ 
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„Vyššie uvedená situácia existuje v Zóne Vymiestnenia už mnoho miliónov rokov. 

Kvôli tým podmienkam nebol nikto schopný konvertovať do pozitívneho stavu. 

Nikto nikdy, okrem tajných agentov pozitívneho stavu, ktorých ostatní vnímali ako 

zlé entity, z Pekiel nevyšiel. Táto situácia v mnohých ľuďoch vyvolala a 

doslovnému zmyslu Svätej Biblie dodala dojem, že keď už niekto vstúpi do Pekiel 

procesom samo-odsúdenia, alebo keď niekto žije v Peklách, s výnimkou tajných 

agentov pozitívneho stavu, nemôže z nich nikdy vyjsť a musí tam zostať naveky.“ 

„No inkarnácia Stvoriteľa, Boha, Najvyššieho, vo forme Ježiša Krista do Zóny 

Vymiestnenia cez planétu Nula naveky zmenila túto situáciu. Vo všetkých regiónoch 

Zóny Vymiestnenia boli zriadené predsunuté základne pozitívneho stavu za účelom 

hlásania Evanjelia Spásy skrz Pána Ježiša Krista. Aktivity týchto predsunutých 

základní sa mnohonásobne zintenzívnili, najmä potom, ako Najvyšší včlenil a zlúčil 

všetky prvky, získané zo Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, so Svojou 

Prirodzenosťou.“ 

„Táto revolučná zmena v Prirodzenosti Pána Ježiša Krista nielenže chráni všetkých 

agentov pozitívneho stavu, ktorí sa dobrovoľne rozhodli stať sa personálom tých 

predsunutých základní, pred akýmkoľvek nebezpečenstvom v akejkoľvek podobe a 

forme, prichádzajúcim od vražednej bandy Pekiel, chrániac súčasne negatívne entity 

pred ublížením im prítomnosťou týchto pozitívnych agentov v ich panstve, ale tiež 

umožňuje Pánovi Ježišovi Kristovi objaviť sa priamo a osobne v ktoromkoľvek 

regióne Pekiel. Táto situácia vytvorila nové priaznivé podmienky pre možnosť 

konverzie jedincov, ktorí sú v Peklách a ktorí sú spôsobilí pre konverziu.“ 

„Spôsobilosť pre konverziu je určená faktorom odplaty za akýkoľvek zlý a falošný 

skutok. S podstatou každého stupňa zla a lži je neoddeliteľne spojené jeho 

ohodnotenie alebo odmena. Toto je prirodzenosť každého života. To isté platí pre 

pozitívny stav. S podstatou jeho dobroty a pravdy je neoddeliteľne spojené jeho 

ohodnotenie a odmena. Každý zlý a falošný skutok prináša zlé alebo falošné 

ohodnotenie alebo odmenu. Skutky dobra a pravdy prinášajú dobré a úprimné 

ohodnotenie alebo odmenu. Toto je usporiadanie a štruktúra Stvorenia a Zóny 

Vymiestnenia.“ 

„Len čo je ktorýkoľvek jedinec odmenený za svoje skutky a je pripravený postúpiť k 

ďalšiemu kroku svojho života, než postúpi ďalej, je uvedený do prechodnej fázy 

prípravy na ten ďalší krok. Presne počas tohto prechodného obdobia, pred prijatím 

novej roly alebo pozície v tom ďalšom kroku, avšak potom, ako dostal odplatu alebo 

odmenu a plne ju zažil, sa taký jedinec stáva spôsobilým pre konverziu do 

pozitívneho stavu.“ 

„Počas prechodného obdobia platí len jeden zákon: Zákon Milosrdenstva a 

Odpustenia Pána Ježiša Krista. Všetky ostatné zákony sú v tomto medziobdobí 

nefunkčné.“ 

„Takto je Pán Ježiš Kristus stále absolútne spravodlivý, nezasahujúci do procesu 

odmeny alebo odplaty, ktorá právom patrí každému v dôsledku akýchkoľvek 
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zvolených činností, a súčasne je stále Absolútne Milosrdný a Odpúšťajúci, dávajúc 

každému príležitosť konvertovať do pozitívneho stavu, než zaujme svoj život v tom 

ďalšom kroku.“ 

„Nuž, pred inkarnáciou Najvyššieho vo forme Ježiša Krista na vašu planétu a do 

zvyšku Zóny Vymiestnenia táto situácia neexistovala. Bola postupne, veľmi opatrne 

a pomaly zavedená po návrate Ježiša Krista z vašej planéty. Plné nastolenie tohto 

stavu sa v skutočnosti začalo až po zrušení ľudskej éry v intermediárnom svete 

duchov a po zatlačení všetkých negatívnych síl do ich vlastného panstva a na 

planétu Nula. Ako si pamätáte, toto sa stalo až po období, ktoré vo vašich časových 

pojmoch súvzťaží s rokom 1982.“ 

„Ďalšie, čo si treba uvedomiť o Zóne Vymiestnenia a všetkých jej Peklách, je fakt, 

že pred nastolením tejto novej situácie všetky oblasti Zóny Vymiestnenia a ich 

Peklá, ako aj planéta Nula už boli a existovali mnoho eónov (ak to počítame z 

hľadiska vášho ponímania času). Chápeš, Peter, počas mnohých eónov nedošlo k 

žiadnej zmene v položení Pekiel. Všetko bolo rovnaké. V rámci toho časového 

obdobia nikto v Peklách nekonvertoval do pozitívneho stavu. Nielenže nikto 

nekonvertoval do pozitívneho stavu, ale taký čin bol úplne nemysliteľný a nemožný, 

z jednoduchého dôvodu, že pre takú možnosť neexistoval žiadny základ.“ 

„Ako viete, len Pán Ježiš Kristus môže kohokoľvek obrátiť. No vtedy Pán Ježiš 

Kristus nebol Pánom Ježišom Kristom súčasnosti. Vtedy bol Najvyšším, ktorý 

nemal vo Svojej Prirodzenosti nič zo Zóny Vymiestnenia a z planéty Nula.“ 

„Takže, ako bolo práve uvedené vyššie, tá situácia, dojem, ktorý mali a majú doteraz 

ľudia a tvory Pekiel, bol ten, že keď už je niekto odsúdený alebo sa odsúdi na Peklá, 

alebo sa počiatočne v Peklách narodí, nemôže nikdy z Pekiel vyjsť. Ak eóny a eóny 

žijete v Peklách, nemôžete mať žiadny iný dojem, než že tam budete žiť naveky, bez 

akejkoľvek možnosti vyslobodenia z toho stavu.“ 

„Tento dojem je, samozrejme, podporovaný početnými doslovnými vyhláseniami 

Svätej Biblie, ktoré veľmi jasne naznačujú, že je to tak a že toto je skutočná realita.“ 

„Väčšina z vás doteraz nedokázala pochopiť, že Svätá Biblia bola napísaná v čase, 

keď bol tento dojem správny. Jediné, čo Svätá Biblia predvídala, bolo to, že sa do 

tohto sveta narodí Spasiteľ, ktorý uskutoční veľmi dôležitý akt spásy všetkých, ktorí 

ten akt spásy prijmú. Svätá Biblia však vo svojom doslovnom význame nehovorí, v 

čom presne tkvie ten akt spásy, aký je jeho rozsah a ako a na koho je aplikovateľný. 

Keďže Svätá Biblia bola napísaná na vašej planéte, bláznivo sa predpokladalo, že 

tento akt spásy je obmedzený a platný len na ľudí na vašej planéte.“ 

„Bolo dovolené, aby sa to stalo, lebo ako vidíte, odvtedy nebolo až doteraz 

vytvorené nič, čo by naznačovalo, že by taká možnosť mohla existovať niekedy v 

budúcnosti. Pamätajte si, že skutočný proces spásy alebo konverzie sentientných 

entít v Peklách sa nemohol začať pred rokom 1982 a nemohol byť plne zrealizovaný, 

kým sa Najvyšší nestal plnosťou Pána Ježiša Krista (koncom roka 1987).“ 
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„V medziobdobí, po odchode Pána Ježiša Krista z planéty Nula a počas procesu 

kríženia a zlučovania spomínaného tela-mäsa, sa robili mnohé iné prípravy, ktoré 

boli potrebné, ak sa mal uskutočniť taký proces masívnej konverzie. Najskôr bolo 

potrebné stvoriť novú Nebeskú Spoločnosť; bolo potrebné otvoriť Novú Školu.“ 

„Pre všetkých účastníkov tej novej spoločnosti a Novej Školy bolo potrebné stvoriť 

úplne nový vesmír; bolo potrebné podniknúť rozsiahly výcvik a preškoľovanie; bolo 

potrebné vybudovať a otvoriť nový región medzi Peklami a intermediárnym svetom 

a obsadiť ho jedincami, dôkladne a špecificky na ten účel vycvičenými. Za tým 

účelom bolo potrebné preniesť Nové Zjavenie. A bolo potrebné uskutočniť a 

zariadiť mnohé iné početné veci, ktoré sú úplne mimo vášho chápania. Väčšina z 

týchto vecí bola dokončená do roku 1982 a ostatné boli zavŕšené do konca roka 

1987.“ 

„Vyvrcholením všetkých týchto udalostí bol prenos tejto časti Nového Zjavenia. 

Týmto sa uzatvára kruh tohto časového cyklu.“ 

„Takže, nie div, že všetci obyvatelia, tvory a ľudia, dokonca v pozitívnom stave, 

mali až doteraz dojem, že keď sa už ocitnete v akomkoľvek regióne Pekiel, zostanete 

tam navždy.“ 

„Vzhľadom k revolučným zmenám existuje pre členov negatívneho stavu iný 

význam pojmov narodenie, smrť, vzkriesenie, znovuzrodenie, transfigurácia a 

transformácia v porovnaní s tým, čo zažívali predtým vo svojej vlastnej Zóne 

Vymiestnenia. Tento význam sa týka procesu ich konverzie do pozitívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáš, Peter, niektorí členovia Swedenborgiánskej cirkvi ťa obvinili, že v 

tvojom ponímaní je ľahké konvertovať do pozitívneho stavu dokonca aj pre toho 

najhoršieho a najnegatívnejšieho diabla alebo Satana, alebo démona, alebo 

kohokoľvek nachádzajúceho sa v Peklách.“ 

„To obvinenie naznačovalo, že na tom nič nie je byť v zlách a lžiach, lebo sa 

jednoducho môžete od toho odvrátiť a hotovo — ste spasení. V okamihu, mávnutím 

čarovného prútika, sa zmeníte z diabla temnoty na anjela svetla. Tento záver je 

hrubou vulgarizáciou procesu konverzie. Nikto z vás nemá ani najmenšie poňatie, čo 

všetko je spojené s týmto procesom. Tento proces presahuje akúkoľvek úroveň 

vášho chápania alebo schopnosti porozumieť, čo so sebou prináša.“ 

„Samým prvým krokom v tomto procese je spôsobilosť akéhokoľvek určitého 

jedinca, ako je opísané vyššie. Len čo je určená spôsobilosť, ten jedinec je vedený 

(po vyjadrení jeho/jej túžby po konverzii) krôčik za krôčikom von z Pekiel. Tieto 

kroky idú v opačnom poradí. Od väčšieho stupňa ziel a lží k ich menšiemu stupňu, 

kým neprídu do tej špeciálnej oblasti medzi Peklami a intermediárnym svetom. Tá 

oblasť je umiestnená v neutrálnom stave.“ 

„Nikto si však neuvedomuje, že počas opačného postupu, ako sú pri každom kroku 

menšieho stupňa ziel a lží odkrývané spomienky na tie predošlé stavy, jedinec 

prechádza veľmi bolestivými obdobiami dodatočného trestu za skutky, za spáchanie 
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ktorých bol zodpovedný na úrovni každého spätného kroku. Toto si vyžaduje 

ohromné množstvo času, úsilia, odhodlania a výdrže od všetkých, ktorí tento proces 

podstupujú.“ 

„Nezabúdajte tiež, že počas tohto spätného procesu sú všetci títo jedinci vystavení 

tým najdivokejším, najhorším, najkrutejším, najbolestnejším a najvytrvalejším 

útokom ostatných členov negatívneho stavu, ktorí pokračujú vo svojom živote ziel a 

lží. Nebyť faktu, že Pán Ježiš Kristus osobne, súkromne a intímne povzbudzuje, 

podporuje a pomáha týmto jedincom na každom kroku ich postupu v smere úniku z 

Pekiel, žiadny z nich by nemohol prežiť a uspieť ani na sekundu. Všetci by tým 

neuveriteľným útokom podľahli.“ 

„Čo však myslíte, prečo Pán Ježiš Kristus tak principiálne zmenil Svoju 

Prirodzenosť, vštepením toho tela-mäsa alebo prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula do nej? Na ozdobu a vystatovanie sa? Presným dôvodom, prečo to urobil, bolo, 

aby bol schopný vojsť do Pekiel a pomôcť všetkým tým úbohým tvorom prejsť 

úspešne tým procesom. Inak by bol každý skutočne navždy uväznený v tom stave.“ 

„Len čo sa nejakému jedincovi podarí dostať z Pekiel, prichádza do toho 

špeciálneho regiónu medzi Peklami a intermediárnym svetom. V momente, ako sa to 

stane, ten jedinec zomiera, čo sa týka Pekiel. Toto je nové ponímanie smrti pre Zónu 

Vymiestnenia. Peklá navždy prichádzajú o toho jedinca. Nikdy sa nenarodí opäť v 

nejakom inom regióne Pekiel.“ 

„Vstup do toho regiónu znamená vzkriesenie jedinca z mŕtveho života negatívneho 

stavu. No v čase tohto vzkriesenia sa príslušný jedinec objaví v tom regióne vo 

svojej bývalej vonkajšej forme-tele. To telo-forma nie je vhodné pre vstup do 

samotného pozitívneho stavu. Pamätajte si, že ten špecifický región medzi Peklami a 

intermediárnym svetom je v neutrálnom stave. V neutrálnom stave môžu pokojne 

prežiť akékoľvek životné formy s akýmikoľvek typmi tiel (okrem ľudského typu 

tela). Taká je prirodzenosť neutrálneho stavu.“ 

„V pozitívnom stave však môže prežiť len forma, ktorá je vhodná pre jeho 

atmosféru. Nakoľko každý jedinec sa objavuje v tej forme a keďže tá forma je 

integrálnou súčasťou jeho/jej osobnosti, je dôležité, aby ten jedinec získal novú 

formu, ktorá je vhodná pre život v pozitívnom stave.“ 

„Proces zmeny vzhľadu tejto formy sa volá proces transfigurácie/premenenia. Tento 

proces je zložitým konglomerátom genetického, duchovného, duševného a fyzického 

prispôsobovania a prepájania, ktorý nemôžete pochopiť, kým sa nachádzate v 

ľudskom stave.“ 

„Keď je už proces transfigurácie dokončený a dotyčný jedinec sa prispôsobí svojmu 

novému vzhľadu, postupuje do ďalšieho štádia. Vstupuje do špeciálneho oddelenia 

Novej Školy pre duchovné Znovuprebudenie, Znovuzrodenie a Reštrukturalizáciu. 

V momente svojho vstupu do Novej Školy sa tento jedinec znovuzrodí do nového 

života pozitívneho stavu. V tejto Novej Škole začína proces transformácie toho 

jedinca. Pozostáva z takých nezvyčajných a úžasných vecí, že vo vašej ľudskej reči 
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neexistujú žiadne slová, ktoré by mohli opísať alebo vyjadriť, čo všetko sa počas 

toho odohráva.“ 

„Keď už je proces transformácie dokončený, jedinec dostáva novú identitu, nový 

život a nové poslanie v niektorej oblasti pozitívneho stavu Stvorenia. Dokončenie 

Novej Školy a získanie novej identity znamená nový duchovný zrod toho jedinca. 

Skutočný a pravý život toho jedinca v pozitívnom stave sa začína v tomto 

rozhodujúcom momente. Potom príslušný jedinec prechádza rovnakým procesom 

duchovného pokroku, ako je opísané na začiatku tejto kapitoly.“ 

„Ako vidíte z tohto veľmi stručného a neúplného opisu, proces konverzie je veľmi 

zložitý a náročný, no bol umožnený spásnym aktom Pána Ježiša Krista. Odteraz je 

umožnený každému. A čo je úžasné, s postupom času bude tento proces čoraz ľahší. 

Každý nový zážitok v tomto ohľade dláždi cestu akýmkoľvek ďalším prípadom 

konverzie.“ 

„Jednako však, každý bude musieť prejsť vyššie opísanými krokmi, ibaže skráteným 

a menej škodlivým spôsobom. Takže, toto skutočne znamenajú slová ,narodenie‘, 

,smrť‘, ,vzkriesenie‘, ,znovuzrodenie‘, ,transfigurácia‘ a ,transformácia‘.“ 

„Čo sa týka ľudského narodenia, proces ich počatia obsahuje určité zvláštnosti. 

Fabrikácia ľudstva pseudo-tvorcami už bola obšírne opísaná v tejto a v predošlých 

knihách Nového Zjavenia. Aj proces inkarnácie agentov pozitívneho stavu a agentov 

negatívneho stavu bol už opísaný.“ 

„S ľuďmi, ktorí sa narodili, aby boli ľuďmi, bez toho, aby pochádzali priamo buď 

z pozitívneho stavu, alebo z negatívneho stavu, je však situácia trochu iná.“ 

„V procese spojenia dvoch ľudí opačného pohlavia sa rodí idea, ktorá vyjadruje 

špecifickú prirodzenosť jej rodičov v rôznych podmienkach. Ľudskí rodičia tej idey 

si vo väčšine prípadov vôbec vedome neuvedomujú jej obsah, kvalitu a množstvo, 

ani fakt, že sa taká idea narodila. Len čo sa tá idea narodí, vyhľadáva prostriedky na 

vytvorenie svojej vonkajšej formy manifestácie. Toto sa deje skrz fyzický pohlavný 

styk dvoch ľudí opačného pohlavia.“ 

„Zvláštnosť ľudského narodenia je vo fakte, že fyzické telo pre tú ideu je vytvorené 

parazitickým spôsobom — v ženskom fyzickom lone. Ako bolo uvedené predtým, 

nikde inde v Stvorení alebo v Zóne Vymiestnenia neexistuje taký neprirodzený, 

nezvyčajný, nenormálny, bolestivý a nebezpečný spôsob fyzického narodenia.“ 

„Len čo je príslušná idea počatá, je premietnutá špeciálnymi, ľuďom neznámymi 

duchovnými prostriedkami (také prostriedky nemôžu byť zjavené ani teraz!) do 

špeciálneho a špecifického intermediárneho sveta, kde je vo forme ducha a dočasnej 

formy jeho duševnej činnosti pripravovaná na jej vstup do nezvyčajných a nanajvýš 

drsných podmienok ženského lona a planéty Nula.“ 

„Kým prebieha táto príprava, pre telo tej idey sa vyvíja špecifický ľudský plod.“ 
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„Počas tej prípravy sa tej idei-duchu stane niekoľko vecí. Po prvé, je vystavená 

rôznym negatívnym a pozitívnym zážitkom. Tie zážitky zahrnie do svojho obsahu.“ 

„Po druhé, zahrnutím ktoréhokoľvek z týchto zážitkov pozýva rôznych ďalších 

duchov, ktorí ju vystavili týmto zážitkom, aby sa stali integrálnou súčasťou jej 

budúceho života. V dôsledku zahrnutia týchto zážitkov do jej obsahu a pozvaním 

tých duchov, aby sa stali integrálnou súčasťou jej budúceho života, sa objaví 

zvláštna, protirečivá duchovná, duševná a fyzická atmosféra, ktorá sa stane obsahom 

budúcej ľudskej osobnosti tej idey. Táto protirečivá prirodzenosť je zhoršená dvoma 

faktormi:“ 

„Prvým je, že rodičia tej idey sú ľudia. Byť človekom neznamená nič než 

protirečenie. Takže, od samého prvého momentu zrodu je tá idea plná protirečení. 

Táto prirodzenosť určuje, že tá idea vyhľadáva protirečivé zážitky v tom špeciálnom 

intermediárnom svete, ktorý existuje výlučne na ten účel. Druhým je, že fyzické 

telo, ktoré sa vyvíja pre tú ideu v ženskom lone, je zostavené z prvkov negatívneho 

stavu. Svojou samotnou prirodzenosťou a stavom podporuje akékoľvek 

protirečenia.“ 

„Samotná štruktúra toho tela podporuje život negatívneho stavu, ale pre život 

pozitívneho stavu je veľmi jedovatá. Táto štruktúra neustále núti každého ducha, 

ktorý je v nej uväznený, aby bol negatívny a plný protirečení a protikladov.“ 

„Táto situácia je obzvlášť bezútešná pre agentov pozitívneho stavu. Ich duch a duša 

sú pozitívne, no sú uväznené v tele, ktoré sa samotnou svojou prirodzenosťou prieči 

všetkému, čo ten duch a duša obsahujú.“ 

„Na druhej strane, táto situácia je obzvlášť prospešná pre agentov negatívneho 

stavu, ktorí sa v takom tele cítia ako doma a prosperujú v jeho negatívnej 

prirodzenosti, plnej protirečení.“ 

„Pre ostatných, vlastných ľudí, sa táto situácia stáva životným štýlom nerozhodnosti, 

rozpoltenosti medzi takým či onakým extrémom, neistoty, hmlistosti a 

nedôslednosti, nevediac nikdy presne alebo s istotou, čo je vhodné a správne, a čo 

nie.“ 

„Keď už príslušná idea získa to, čo v tom intermediárnom svete potrebuje získať, 

vstúpi do svojho plodu a oživí ho. Skutočný vstup toho ducha-idey do jeho plodu sa 

odohráva až na samom konci piateho mesiaca v lone jeho matky. Plod má teda 

takmer šesť mesiacov, keď dostáva svojho ducha a dušu a skutočne ožíva. Až do tej 

chvíle mu nemožno pripísať žiadny pravý a skutočný život, bez ohľadu na to, čo kto 

hovorí o tejto záležitosti na vašej planéte.“ 

„Počas štyroch mesiacov jeho pobytu v tom plode dochádza k úplnej izolácii a 

separácii toho ducha a duše od akýchkoľvek iných zdrojov, až na to, že si vo svojej 

nevedomej časti uchováva prítomnosť všetkých tých pozvaných protirečivých 

duchov. Súčasne sú všetky vedomé spomienky toho ducha a duše na čokoľvek 

potlačené a vymazané, takže v dobe svojho narodenia nemá o ničom vôbec žiadne 
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vedomé poznanie. Narodí sa vedome úplne neznalý, bez akýchkoľvek vedomých 

spomienok alebo poznania.“ 

„Kvôli tomuto dôležitému faktoru sa ľudia rodia vo forme nemluvniat, v stave 

totálnej a úplnej bezmocnosti a závislosti od dospelých. Pomalým a prácnym 

procesom sa vyvinú v dospelých, funkčných jedincov, plných protirečení a zmätkov. 

Duchovia zahrnutí do nich, s ktorými sa narodili, sa stávajú ich duchovnými radcami 

— ak súvisia s pozitívnymi zážitkami, a ich tieňmi — ak súvisia s negatívnymi 

zážitkami. Kvôli plnému stotožneniu sa s ich prirodzenosťou sa ľudskí novorodenci 

a oní duchovia, ktorí ich sprevádzajú, do určitej miery podobajú.“ 

„Keď už nejaký človek naplní účel svojho života na planéte Nula, jeho/jej telo 

zomiera. Následne je vzkriesený v intermediárnom svete a tam prechádza procesom 

opísaným v kapitole 19 tejto knihy (,Život po ľudskom živote‘). Týmto ste 

odkazovaní na tú kapitolu, kvôli osvieženiu si vašej pamäti ohľadne tejto 

záležitosti.“ 

„Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DVADSIATA TRETIA KAPITOLA 
 

Ako Pán Ježiš Kristus vládne Svojmu Stvoreniu, 
Zóne Vymiestnenia a planéte Nula 

 

 

9. mája 1988 o 4.58 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Proces, prostriedky, cesty a spôsoby, ktorými Pán Ježiš Kristus ovláda a riadi 

Svoje Stvorenie, Zónu Vymiestnenia a planétu Nula, nemôže obmedzená ľudská 

myseľ v ich celej a vyčerpávajúcej úplnosti pochopiť alebo porozumieť. Vlastne, 

väčšina aspektov tohto riadenia a vládnutia, pretože sú takej veľkosti, intenzity a 

rozsahu, nemôže preniknúť do chápania ľudskej mysle nijakým spôsobom ľudského 

vnímania, myslenia, dokonca ani intuíciou. V ľudských schopnostiach vnímania, 

chápania a imaginácie neexistuje nič, čo by im dokázalo poskytnúť čo i len nepatrnú 

predstavu o tom, ako sa to deje.“ 

„Avšak, vo väčšine prípadov to platí nielen o ľuďoch, ale o každej súcej a 

existujúcej sentientnej mysli. Dôvodom tohto obmedzenia všetkých, nech sú 

akokoľvek duchovne pokročilí, je to, že proces vládnutia a riadenia Stvorenia, Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula sa uskutočňuje z Absolútneho Stavu.“ 

„Nakoľko všetky sentientné entity sú voči tomuto Absolútnemu Stavu relatívne, nie 

sú schopné plne pochopiť väčšinu aspektov tohto procesu. Kvôli relativite ich stavu 

je to chápanie len relatívne. Niekto chápe viac, niekto menej, v závislosti od stupňa 

jeho/jej duchovného vývoja. Akékoľvek chápanie z relatívnej pozície, ak sa ho 

niekto pokúsi aplikovať na niečo, čo má Absolútnu kvalitu, hodnotu a fungovanie, 

bude len relatívne. Preto je tak veľmi obmedzené.“ 

„Ale niektoré relatívne idey o tejto činnosti, vládnutí a riadení, môže zaznamenať 

dokonca aj ľudská myseľ, ktorá je tou najobmedzenejšou zo všetkých sentientných 

myslí. Určité aspekty tohto procesu už boli zjavené cez Emanuela Swedenborga v 

jeho knihe Božská Prozreteľnosť a v niektorých častiach predošlých kníh a tejto 

knihy Nového Zjavenia.“ 

„Ako však viete, odvtedy došlo k mnohým hlbokým a revolučným zmenám nielen v 

Stvorení, ale najmä v Prirodzenosti Vládcu, Samotného Stvoriteľa. Tieto zmeny 

môžu odzrkadľovať aj zmenu spôsobu, rozsahu a prostriedkov, ktorými Pán Ježiš 

Kristus, Ktorý/Ktorá je Absolútny a Jediný Vládca a Stvoriteľ, ovláda a riadi Svoje 

Stvorenie, Zónu Vymiestnenia a planétu Nula.“ 

„Ako vidíte, vo veci tohto vládnutia sú použité tri rozličné názvy: Stvorenie, Zóna 

Vymiestnenia a planéta Nula. Dôvodom tohto rozlíšenia je to, že každá táto 

jednotlivá oblasť vládnutia si vyžaduje iné prostriedky, spôsoby a nástroje. Čo je 

aplikovateľné a úspešné v Stvorení, nemusí byť nutne také v Zóne Vymiestnenia. 

Čo je aplikovateľné a úspešné v Zóne Vymiestnenia, nemusí byť nutne také na 

planéte Nula. A hoci sa predpokladá, že planéta Nula sa nachádza na okraji alebo vo 
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vnútri oblasti Zóny Vymiestnenia, jej kozmická, duchovná, duševná a fyzická 

pozícia je taká, že si vyžaduje veľmi špeciálny prístup k riadeniu jej osudu. Táto 

pozícia planéty Nula bola prebratá v sedemnástej kapitole tejto knihy a v niektorých 

ďalších kapitolách.“ 

„Preberme si veľmi stručne a vo veľmi obmedzenom zmysle, ako sa odohráva toto 

vládnutie a riadenie Pána Ježiša Krista.“ 

„Sú v podstate štyri metódy ovládania Stvorenia, štyri metódy ovládania Zóny 

Vymiestnenia a tri metódy ovládania planéty Nula.“ 

„Prvá metóda ovládania Stvorenia súvisí so štruktúrou samotného Stvorenia. Ako 

viete, celé Stvorenie je ideou Stvoriteľa, objavujúcou sa v stave vnútrajška a 

premietanou do procesu vonkajška. Takže, Stvorenie môžete ponímať ako 

vonkajšok Stvoriteľových ideí. Keďže tieto idey sa objavujú v Absolútnom stave, 

majú Absolútne hodnoty. Vždy sú, pretože ich Tvorca vždy JE. Tento stav ideí 

zaručuje niekoľko dôležitých vecí:“ 

„a. Svojím neustálym objavovaním sa v Absolútnom Stave Vnútrajška 

Stvoriteľa zaručujú, že Stvorenie vždy je. 

b. Pretože bytie a existencia Stvorenia závisia úplne od objavovania sa 

týchto ideí v Absolútnom Stave, jeho neustále bytie a existencia sú 

zaručené. Musíte pochopiť, že Stvorenie a jeho chod sú možné len 

preto, lebo Stvoriteľ uchováva vo Svojom Absolútnom Stave Vnútra 

všetky idey nutné pre bytie a existenciu Stvorenia, pre jeho vývoj a 

rozvoj všetkých jeho úrovní fungovania. Preto, ak by také idey mali 

byť čo i len na zlomok sekundy odstránené z ich objavovania sa v 

Absolútnom Stave Vnútrajška Stvoriteľa, celé Stvorenie by okamžite 

prestalo byť a existovať. 

c. Absolútne hodnoty týchto ideí zaručujú neustálu užitočnosť bytia a 

existencie Stvorenia. Pokiaľ také hodnoty existujú v Absolútnom 

Zmysle, užitočnosť bytia a existencie Stvorenia nemožno nikdy 

vyčerpať. 

d. Neustále objavovanie sa týchto ideí v Absolútnom Stave Vnútrajška 

Stvoriteľa zaručuje, že Stvorenie je motivované zobrazovať, niesť a 

manifestovať všetky nekonečné druhy všetkých aspektov týchto 

Absolútnych Ideí. Bez takej neustálej motivácie by sa Stvorenie 

vypotrebovalo a prestalo by fungovať a plniť si účel, na ktorý bolo 

stvorené.“ 

„Takže, objavovanie sa týchto ideí sa odohráva v Absolútnom Stave. Kvôli tomuto 

faktoru sú Absolútne. Proces premietania obsahu týchto ideí do vonkajška toho 

vnútrajška je sám osebe tiež Absolútny. Avšak v momente, ako sa ten vonkajšok 

stane svojou vlastnou manifestáciou, na základe faktu, že sa stane (to znamená, že 

nebol vždy), stane sa relatívnym k tomu Absolútnemu. Ale pretože tento relatívny 
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stav pochádza zo svojho Absolútneho zdroja, môže byť ponímaný ako predĺženie 

toho Absolútneho v jeho relatívnom stave. Toto relatívne je nielen predĺžením 

Absolútneho, ale To Absolútne je prítomné vo svojom predĺžení v relatívnom 

zmysle.“ 

„Ako si pamätáte, aj keď nič z relatívneho nie je prítomné v Absolútnom, Absolútne 

je vždy prítomné v relatívnom, úplne ho vyplňujúc. Z Absolútneho Stavu je 

akékoľvek relatívne položenie, pretože relatívne položenie je predĺžením a 

procesom toho Absolútneho, vnímateľné, zistiteľné a obsiahnuteľné v Absolútnom 

Zmysle. Takže, Stvoriteľ vie zo Svojho Absolútneho Stavu priamo, v Absolútnom 

Zmysle, do najmenších podrobností o všetkom, čo sa deje v akomkoľvek relatívnom 

položení.“ 

„Nakoľko celé Stvorenie je Jeho/Jej relatívnym položením — vonkajšok je vždy 

relatívny voči vnútrajšku — Stvoriteľ je v najpriamejšom kontakte so všetkými 

udalosťami Stvorenia v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek 

stave a v akomkoľvek položení a procese. Z pozície tohto priameho skúsenostného 

poznania a vnímania Stvoriteľ vládne Svojmu Stvoreniu a jeho celému 

multivesmíru.“ 

„Druhá metóda vládnutia Stvoreniu súvisí so štruktúrou všetkých sentientných entít 

a ich sentientných myslí. Ako si pamätáte, každá sentientná entita v Stvorení je 

schránkou a nositeľom veľmi špecifického a jedinečného aspektu prvku idey 

sentiencie, ktorá pochádza z Absolútnej Idey Absolútnej Sentiencie Stvoriteľa. Ako 

tiež viete, hlavným účelom stvorenia všetkých týchto sentientných entít bolo 

zdieľanie a opätovanie Absolútneho Života Stvoriteľa v duchu úplnej slobody a 

nezávislosti. Na tento účel Stvoriteľ stvoril špeciálne, presne určené prostredia, do 

ktorých boli dané sentientné entity. Tieto prostredia boli stvorené takým spôsobom, 

aby boli učinené plne závislými od funkcie sentientných myslí sentientných entít.“ 

„A teraz, duchovné princípy a zákony hovoria, že akýkoľvek aspekt prvku tej idey 

nielenže závisí od tej idey samotnej, ale spolu s tou ideou závisí od svojho tvorcu. A 

nielen to, ale akýkoľvek aspekt tej idey nesie v sebe jedinečnú prítomnosť svojho 

Stvoriteľa v relatívnej forme.“ 

„Podľa tohto princípu je Stvoriteľ, pretože je Absolútne Vnútro, priamo prítomný/á 

v každom relatívnom vonkajšku, skrz a vďaka všetkým sentientným entitám, ktoré 

sú nositeľmi týchto rozličných aspektov. Z tejto pozície je Stvoriteľ schopný/á 

okamžite vnímať všetky udalosti, diania, podmienky, procesy a stavy nielen v 

Stvorení alebo v jeho prostrediach, ale aj v každej jednej sentientnej mysli. A 

pretože prostredia Stvorenia boli učinené závislými od funkcie sentientnej mysle, 

Stvoriteľ vie z pozície Svojej prítomnosti v tej mysli okamžite o každej možnej 

poruche alebo odchýlke chodu Stvorenia a sentientných entít. Toto umožňuje 

Stvoriteľovi vylaďovať akékoľvek odchýlky a korigovať a opravovať akékoľvek 

poruchy.“ 
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„Musíte pochopiť, že Stvorenie a sentientné entity, pretože sú relatívne, a nie 

Absolútne, nemôžu byť dokonalé v Absolútnom Zmysle. Len Absolútny Stvoriteľ je 

Absolútne Dokonalý/á. Avšak, čokoľvek menšie než Stvoriteľ, nech je to niečo či 

niekto akokoľvek vyspelé, aj keby to bolo v rade hneď po Stvoriteľovi, ešte stále to 

nie je Absolútne. Preto na základe tohto faktu všetko a každý podlieha nejakým 

príležitostným chybám, nepochopeniu alebo nesúladu s ostatným Stvorením.“ 

„Princípom tu je, že čím je niekto bližšie k Stvoriteľovi, tým menej takých chýb 

alebo omylov sa objaví. Čím je vzdialenejší od Stvoriteľa, tým viac možností takých 

chýb, nepochopení alebo omylov.“ 

„Nakoľko Stvoriteľ je prítomný/á v najvnútornejšom sentientnej mysle, okamžite 

vníma akékoľvek možné riziká a v tej sentientnej mysli, cez ňu a pomocou nej ich 

napraví. V tomto ohľade je naveky zaručený hladký chod a údržba Stvorenia.“ 

„Tento spôsob ovládania Stvorenia poskytuje všetkým sentientným entitám 

skúsenostný pocit, že sa osobne, priamo a intímne zúčastňujú procesu tohto 

ovládania, lebo všetky idey toho ovládania Stvoriteľ vytvára cez ne a pomocou nich. 

Sú prijímačmi, obsahovateľmi a vykonávateľmi takých ideí od Stvoriteľa.“ 

„Tretia metóda vládnutia súvisí s princípmi a zákonmi tvorivosti. Tieto zákony a 

princípy sú integrálnymi stavmi a podmienkami Absolútnej Prirodzenosti 

Stvoriteľa. V skutočnosti, opakujúc koldokola (na zdesenie mnohých sťažovateľov, 

že v tejto knihe je priveľa nadbytočností), Stvoriteľ je Jeho/Jej Absolútnymi 

Zákonmi a Princípmi. Takže, proces Stvorenia sa nemôže konať mimo týchto 

zákonov a princípov. Niektoré z týchto zákonov boli formulované v desiatej kapitole 

tejto knihy.“ 

„Proces Stvorenia nielenže sa riadi týmito zákonmi a princípmi, ale Stvorenie 

nemôže byť stvorené a následne neustále udržiavané, ak sa tieto zákony a princípy 

nestanú jeho integrálnou podstatou.“ 

„Preto môžete povedať, že Stvorenie je ovládané zákonmi a princípmi svojho 

Stvoriteľa a cez ne. A pretože Stvoriteľ je Jeho/Jej vlastnými Zákonmi a Princípmi, 

je v nich priamo prítomný/á po všetky časy, na všetkých miestach, vo všetkých 

stavoch a za akýchkoľvek podmienok. Stvoriteľova priama prítomnosť v týchto 

Zákonoch a Princípoch Mu/Jej umožňuje okamžite v Absolútnom Zmysle vedieť 

všetko, čo sa deje v Stvorení. Akékoľvek porušenie alebo odchýlka od týchto 

zákonov a princípov je okamžite zaregistrovaná a vnímaná a takpovediac na mieste 

sa vykonávajú nápravné akcie.“ 

„Nuž, vyššie uvedené tri metódy ovládania Stvorenia sú vždy v smere z vnútra von. 

Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá je Stvoriteľ, ovláda Svoje Stvorenie zo stavu Svojho 

Absolútneho Vnútrajška. Toto je ovládanie od ,niečoho‘ k ,čomusi‘.“ 

„V tomto spôsobe ovládania neexistuje nič, čo by bolo v pozícii toho ,čohosi‘. To 

,čosi‘ je vždy predĺžením toho ,Niečoho‘. Nemá svoje nezávislé bytie a existenciu. 
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Toto bola do určitej miery nevýhoda. Tento typ ovládania môžete chápať ako 

jednostranný.“ 

„Musíte veľmi jasne pochopiť, že Prítomnosť Stvoriteľa v Jeho/Jej Stvorení a v 

sentientných entitách bola vždy vo vnútri. Stvoriteľ bol vo vnútri Stvorenia, ale nie 

vo vonkajšku Stvorenia. Toto bol dôvod, prečo sa všetko ovládanie dialo z vnútra 

von, nikdy nie z vonkajška dovnútra. Ak Stvoriteľ nebol nikdy vo vonkajšku 

Stvorenia, nemôže dôjsť k žiadnemu ovládaniu z vonkajška dovnútra. Aby sa táto 

situácia napravila, bolo nutné, aby sa Stvoriteľ vo forme Ježiša Krista inkarnoval/a 

do najodľahlejšieho vonkajška Stvorenia alebo mimo Stvorenia a osvojil/a si 

relatívny stav a stav, ktorý nepochádzal zo žiadnej idey Stvoriteľa.“ 

„Tak zažil/a Stvoriteľ ako Ježiš Kristus Svoje Stvorenie z jeho vlastnej vonkajšej 

pozície a z pozície bytia mimo Stvorenia. Prostredníctvom zvláštneho, tajomného 

procesu kríženia a zlučovania začlenil/a Stvoriteľ do Svojej Absolútnej 

Prirodzenosti proces vonkajška Stvorenia a podmienky z mimo Stvorenia, stanúc sa 

Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Ako vidíte, existujú tu dva faktory: Jedným je vonkajšok Stvorenia a druhým je 

bytie mimo Stvorenia (mimo toho vonkajška). Byť mimo Stvorenia znamená byť v 

Zóne Vymiestnenia a pozerať sa na Stvorenie z úplne inej perspektívy. Byť vo 

vonkajšku Stvorenia znamená vnímať Stvorenie z pozície vonkajška, stále však byť 

integrálnou súčasťou Stvorenia. V tomto význame je ,vonkajšok‘ integrálnou 

súčasťou Stvorenia, súc jeho prírodným stupňom. Teda, byť v prírodnom stupni 

Stvorenia znamená vnímať Stvorenie z pozície jeho vonkajška. Byť mimo Stvorenia 

(mimo vonkajška) znamená nemať žiadnu účasť na Stvorení. Toto je negatívny stav. 

K tejto záležitosti sa vrátime o chvíľu.“ 

„Aby bola inkarnácia Najvyššieho, Stvoriteľa, vo forme Ježiša Krista do mimo 

Stvorenia úspešná, musela dodržiavať určité zákony a princípy. V tom je veľké 

tajomstvo, ktoré nebolo nikdy predtým zjavené.“ 

„Ježiš Kristus, než vstúpil do tela pripraveného v Máriinom lone, musel ako každý 

iný prejsť tým špeciálnym intermediárnym svetom. Aby ten proces fungoval, musíte 

dodržiavať svoje vlastné pravidlá. A nielen to, ale kým sa Ježiš Kristus nachádzal v 

tom svete, navštívil prírodný alebo najexternejší stupeň Stvorenia a počas toho tam 

získal určité prvky, ktoré začlenil do celku Svojej duševnosti — Ježiša — a do 

Svojej vonkajšej mysle — Krista. Získanie týchto prvkov bolo nutnou podmienkou 

pre bezpečný vstup na planétu Nula a pre získanie špeciálneho stavu a tela-mäsa, 

pomocou ktorého a cez ktoré mohol vstúpiť do najkrajnejšieho vonkajška Stvorenia 

(mimo vonkajška) — Zóny Vymiestnenia a všetkých jej Pekiel a oblastí.“ 

„Takže, inkarnácii Ježiša Krista na planétu Nula, a cez planétu Nula do Zóny 

Vymiestnenia, predchádzal špeciálny typ návštevy Ježiša Krista v prírodnom 

stupni Stvorenia, kde zažil Svoje Stvorenie z vonkajška dovnútra.“ 
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„Počas tejto návštevy tam Ježiš Kristus nastolil zvláštne, večné položenie, ktoré 

Mu/Jej umožňuje byť prítomný/á vo Svojom Stvorení nielen z vnútra dovonka, ale 

súbežne a súčasne aj z vonkajška dovnútra.“ 

„Z tejto novej pozície, súc vo Svojom Absolútnom Stave, Pán Ježiš Kristus ovláda 

Svoje Stvorenie bilaterálnym spôsobom. Toto je štvrtý spôsob vládnutia. Je to 

spôsob celkového vládnutia. Tento typ vládnutia existoval v Stvoriteľovi 

potenciálne, nie však ako skutočná realita. Jeho realita existovala vďaka sľubu 

Stvoriteľa Jeho/Jej Stvoreniu, že v jednom bode času a priestoru túto situáciu 

napraví.“ 

„Tu si musíte opäť uvedomiť, že Stvorenie je stvorené z vnútra dovonka. Preto musí 

byť Stvoriteľova prítomnosť v Stvorení najprv z vnútra dovonka. Nemôže to byť z 

vonkajška dovnútra, lebo ten vonkajšok musí byť najprv stvorený. Len čo je však 

tento vonkajšok stvorený, sú urobené opatrenia na vytvorenie podmienok, ktoré by 

Stvoriteľovi umožnili zažiť Jeho/Jej Stvorenie nielen z Jeho/Jej Absolútnej 

Vnútornej Kondície (Absolútneho Vnútra), ale aj z pozície jeho relativity — z 

vonkajška.“ 

„Stvoriteľ nemôže vo Svojej pôvodnej kondícii zažiť Svoje Stvorenie zo Svojej 

vlastnej pozície, pretože v Stvoriteľovi nie je obsiahnuté nič relatívnej 

prirodzenosti. Také zažitie je preto len nepriame, cez a vďaka relatívnej sentientnej 

mysli. Toto zažitie je ale obmedzené faktorom, že prítomnosť Stvoriteľa v 

akejkoľvek sentientnej mysli je vždy vo vnútri tej sentientnej mysle a z tej pozície 

aj vo vonkajšku sentientnej mysle. Opäť, dokonca aj toto zažívanie je z vnútra von. 

Jediný možný spôsob, ako napraviť túto situáciu a zažiť Stvorenie tak ako 

sentientné entity, bolo stať sa jedným z nich, so všetkými ich stavmi a atribútmi.“ 

„Takým zážitkom bol k vyššie uvedeným trom spôsobom pridaný nový spôsob 

ovládania Stvorenia — spôsob z vonkajška dovnútra.“ 

„Potreba zaviesť aj tento spôsob ovládania má pôvod nielen vo fakte, že sa stal 

paušálnou formou ovládania, a teda ešte priamejšou, než boli všetky predtým, ale aj 

v tom, že to Stvoriteľovi umožnilo byť osobne prítomným v najexternejšom stupni 

Stvorenia a aj mimo Stvorenia. A nielen to, ale hlavne, táto prítomnosť je potrebná 

v Absolútnom Zmysle, ak má byť negatívny stav niekedy úplne a totálne 

eliminovaný.“ 

„Ako bolo spomenuté predtým, prítomnosť Pána Ježiša Krista v tom stupni a v Zóne 

Vymiestnenia zaistí, že v budúcnosti negatívny stav nebude nikdy, naveky opäť 

vytvorený, pretože k tomu nemôže dôjsť za Jeho/Jej prítomnosti.“ 

„Vládnutie Zóne Vymiestnenia Pánom Ježišom Kristom sa drží trochu inej 

schémy.“ 

„V prvom rade, Zóna Vymiestnenia, súc mimo Stvorenia (mimo vonkajška) 

odporuje pravej štruktúre Stvorenia. Pôvodný materiál, z ktorého bola Zóna 

Vymiestnenia zostavená, obsahuje všetky prvky pravého Stvorenia, ale v opačnom a 
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skreslenom stave a forme. Tieto prvky sú úplne inak skombinované a riadia sa inými 

zákonmi a princípmi. Zóna Vymiestnenia, tým, že sa riadi touto schémou, vytvára 

špeciálny duchovný tlak a atmosféru, ktorá sprevádza jej bytie a existenciu. Tento 

tlak je namierený proti pravému Stvoriteľovi a Jeho/Jej Stvoreniu. Preto sa celá 

situácia Zóny Vymiestnenia do najmenších detailov stáva nezákonnou a 

neporiadnou. Neustále porušuje všetky zákony a všetky poriadky.“ 

„Podľa tohto faktora porušovania možno ľahko pochopiť všetky komponenty Zóny 

Vymiestnenia. Ak vezmete do úvahy, že Stvoriteľ pôsobí z Absolútnych Podmienok 

Absolútneho Zákona a Poriadku, všetko, čo týmto podmienkam odporuje, je 

ovládané procesom Absolútneho Poznania Rozdielu medzi pravým Stvorením a 

Zónou Vymiestnenia.“ 

„Princípom tu je, že každá akcia podniknutá Stvoriteľom a kdekoľvek v Stvorení 

vyvoláva okamžitú opačnú reakciu v Zóne Vymiestnenia. Ak poznáte úplný 

charakter všetkých akcií v Absolútnom Zmysle, budete poznať aj reakcie na ne v 

Absolútnom Zmysle. Prostredníctvom Absolútneho Poznania, ako bude Zóna 

Vymiestnenia reagovať na tieto akcie, Stvoriteľ ovláda celý jej osud a údel.“ 

„V druhom rade, negatívne sentientné entity odmietajú uznať prítomnosť Stvoriteľa 

v nich — v ich schopnosti slobodne si voliť a meniť sa — a popierajú tú 

prítomnosť. Jednoducho sa k tej prítomnosti obracajú chrbtom. Stvoriteľ, pretože je 

v Absolútnom Stave, vie v Absolútnom Zmysle, aké sú všetky následky, dôsledky a 

výsledky takého odmietnutia a popierania. Tak môže Stvoriteľ do najmenších 

podrobností predvídať všetky ich správania, postoje, voľby a všetky ich výsledky. 

Pomocou toho poznania Stvoriteľ ovláda osudy všetkých negatívnych členov Zóny 

Vymiestnenia. Ak viete v Absolútnom Zmysle, aké sú výsledky prijatia Stvoriteľa a 

Jeho/Jej Zákonov a Princípov, budete v Absolútnom Zmysle poznať aj všetky 

výsledky, dôsledky a následky ich neprijatia, odmietnutia a popretia.“ 

„Keďže Stvoriteľ definuje všetky výsledky, dôsledky a následky toho prijatia a 

začlenenia v Absolútnom Zmysle, definuje v Absolútnom Zmysle aj všetky 

výsledky, dôsledky a následky opačného postupu voči takému prijatiu a začleneniu. 

Preto vie Stvoriteľ z toho opačného trendu Absolútne všetko o všetkých a o všetkom 

v Zóne Vymiestnenia a z tejto pozície tam uskutočňuje Svoje vládnutie.“ 

„V treťom rade, neustály tvorivý proces Stvoriteľa veľmi zaneprázdňuje obyvateľov 

Zóny Vymiestnenia tým, že maria všetko nové, čo vytvára Stvoriteľ.“ 

„Teda, vždy, keď Stvoriteľ príde s niečím novým a zavedie to v Stvorení alebo to k 

nemu dodá, táto nová okolnosť spustí bolestivú reťazovú reakciu v štruktúre 

pseudo-bytia a pseudo-existencie Zóny Vymiestnenia. Kvôli náprave tejto situácie 

obyvatelia Zóny Vymiestnenia okamžite fabrikujú niečo, čo bude mať presne 

opačnú kvalitu než to, čo stvoril Stvoriteľ. Toto drží ich Zónu v rovnováhe.“ 

„Keďže obyvatelia Zóny Vymiestnenia nemôžu sami nikdy prísť s niečím novým, 

ale namiesto toho vždy využívajú rovnaké metódy, spôsoby, formy a materiál 

(odpad) ako Stvoriteľ (len prekrúteným, skresleným a nezákonným spôsobom), 
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presné poznanie každého nimi podniknutého kroku sa dá ľahko vyčítať z pôvodného 

plánu nového tvorivého úsilia.“ 

„Uvedomte si fakt, že jediné, čo môžu obyvatelia Zóny Vymiestnenia urobiť, je 

reagovať na niečo, čo sa stane v pravom Stvorení. Samostatne a sami osebe nie sú 

schopní prinášať žiadne originálne, tvorivé činy. Len reagujú, v dôsledku 

skutočných prvotných činov, ktoré sa odohrávajú v pravom Stvorení.“ 

„Stvoriteľ teda presne predvída, ako budú reagovať a aké protiopatrenia a reakcie 

urobia. Z tej pozície Stvoriteľ ovláda úplne všetko v Zóne Vymiestnenia, v súlade 

so Zákonom Dovolenia, zaručujúc, že sa nič nevymkne z rúk a nič neohrozí 

stabilitu a rovnováhu Stvorenia; zaručujúc, že nič a nikto neporuší slobodu voľby a 

schopnosť meniť sa, ktorým sa tešia aj všetci členovia Zóny Vymiestnenia; a 

zaručujúc, že všetci členovia tam fungujú v rámci nim udelených práv a v rámci 

účelu, kvôli ktorému im je dovolené byť a existovať v ich vlastnom mŕtvom živote.“ 

„Nuž, vyššie uvedené tri spôsoby ovládania Zóny Vymiestnenia sa uskutočňujú z 

vnútra Stvorenia a zo Stavu Absolútneho Vnútrajška Stvoriteľa.“ 

„Tieto spôsoby neposkytujú žiadny spôsob vládnutia z vnútra vonkajška Zóny 

Vymiestnenia. Ako si pamätáte, do určitého momentu Najvyšší — Stvoriteľ — 

nemohol vojsť do vnútra toho, čo sa nachádzalo mimo Stvorenia, bez rizika zničenia 

toho vonkajšieho stavu. Preto bolo riadenie Zóny Vymiestnenia z jej vnútra dané do 

rúk jej pôvodných užívateľov, ktorí ju aktivovali a osídlili — pseudo-tvorcov. Tí 

mávali celú Zónu Vymiestnenia plne pod kontrolou.“ 

„Kvôli zahájeniu konečnej, úplnej eliminácie Zóny Vymiestnenia a jej negatívneho 

stavu je nutné prevziať riadenie vlády nad tou Zónou z pozície vnútra toho, čo sa 

nachádza mimo vonkajška. K dosiahnutiu tohto cieľa neexistuje žiadna iná cesta. 

Ako si pamätáte z predošlého, toto nemožno urobiť z pozície pozitívneho stavu, ale 

len z pozície negatívneho stavu.“ 

„Preto vzal Stvoriteľ vo forme Ježiša Krista na Seba relatívnu prirodzenosť 

prostredníctvom ľudského tela-mäsa a všetkých prvkov Zóny Vymiestnenia, a cez 

túto prirodzenosť a pomocou nej osobne a priamo vstúpil do Zóny Vymiestnenia.“ 

„Počas Svojej osobnej a priamej fyzickej prítomnosti v tej Zóne Pán Ježiš Kristus 

zrušil vládu pseudo-tvorcov a presne z pozície vnútra vonkajška tej Zóny prevzal jej 

vládu a stal sa jej Absolútnym a Nepopierateľným Panovníkom. Pán Ježiš Kristus, 

pretože je v Absolútnom Stave, pozná teraz Zónu Vymiestnenia nielen z pozície 

pozitívneho stavu pravého Stvorenia, ale aj z pozície negatívneho stavu a samotnej 

jeho Zóny Vymiestnenia.“ 

„Z tejto pozície Pán Ježiš Kristus riadi Zónu Vymiestnenia bilaterálnym spôsobom. 

Také riadenie si vyžaduje osobnú fyzickú prítomnosť a objavenie sa v tej doméne, 

ktorá je ovládaná touto konkrétnou metódou. Fyzické telo-mäso, zlúčené s celkovou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, predtým Najvyššieho, Mu/Jej poskytuje 
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prostriedky, pomocou ktorých je Jeho/Jej prítomnosť v Zóne Vymiestnenia 

viditeľná, kedy je potrebné, vo fyzickom, osobnom, okamžitom zmysle.“ 

„A teraz, ovládanie planéty Nula má iný význam.“ 

„Ako už bolo zjavené, planéta Nula a jej obyvatelia — ľudia — majú úplne iné 

postavenie než skutočné Stvorenie a Zóna Vymiestnenia. Po prvé, ľudia nemajú 

žiadny skúsenostný priamy fyzický prístup alebo kontakt so žiadnymi inými 

oblasťami — ani Stvorenia, ani Zóny Vymiestnenia.“ 

„Ľudia nemajú ani žiadne empirické poznanie, že také svety existujú. Majú len 

nejaké teoretické poznanie a početné špekulácie o možnosti bytia a existencie 

takých svetov. Za ďalšie, planéta Nula sa nachádza na mieste a v pozícii, ktoré už 

boli predtým definované ako žiadne miesto a žiadna pozícia, a v čase, ktorý nie je 

žiadnym časom. Alebo to aspoň nie je miesto, priestor, čas a pozícia, porovnateľné s 

čímkoľvek iným súcim a existujúcim.“ 

„Štruktúra, obsah, vplyv a prejav ľudskej mysle a života je tým najobmedzenejším, 

najizolovanejším a najseparovanejším v porovnaní s kýmkoľvek iným v Stvorení a v 

Zóne Vymiestnenia.“ 

„Ľudia nemajú žiadne hmatateľné schopnosti najvnútornejšej mysle, ktoré by im 

umožnili meniť a ovládať v nejakej väčšej miere ich životy a ich fyzické prostredia. 

Úplne chabé, nevyspytateľné, nepredvídateľné a vo väčšine prípadov mimovoľné 

prejavy niektorých aspektov ovládania mysle, ako napríklad mimozmyslové 

vnímanie (ESP) a rôzne paranormálne javy, sú rozsahovo tak obmedzené a 

bezvýznamné, že sú všetkým ostatným na smiech.“ 

„Ako viete, zvyšok Zóny Vymiestnenia a všetky Peklá nielenže majú také 

schopnosti, ale schopnosti ich mysle sú nadmieru rozvinuté a veľmi sofistikované. 

Niektorí ľudia tieto schopnosti negatívnej povahy volajú ,čierna mágia‘, alebo ,biela 

mágia‘, ak chcú rozlíšiť medzi použitím schopností mysle na dobré, alebo na zlé 

účely. Táto situácia naznačuje, že ľudia sa nachádzajú v najexternejšej pozícii 

samotného vonkajška. Kvôli tejto nezvyčajnej a prakticky nemožnej pozícii nie je 

riadenie planéty Nula a ľudského života ľahké.“ 

„Úplne prvý spôsob vládnutia je vládnutie prostredníctvom znázornenia, stvárnenia, 

konkretizácie a ukážky. Všetky duchovné faktory Absolútnej Prirodzenosti 

Stvoriteľa musia byť hmatateľne ilustrované týmito špecifickými spôsobmi. Inak sa 

nemôžu na planéte Nula ujať. Keby sa nemohli ujať, nebolo by možné cítiť žiadny 

vplyv Božskej Prozreteľnosti alebo by nemala žiadny dopad na osudy ľudí a planétu 

Nula.“ 

„Tak Stvoriteľ vymyslel metódu ilustratívnej symboliky, ktorá znázorňuje všetky 

alebo väčšinu duchovných princípov v doslovnom jazyku ľudí, umožňujúc im do 

istej miery chápať a aplikovať tieto princípy. Ako viete, prežitie akejkoľvek 

sentientnej entity závisí od vlastnenia takých duchovných princípov akýmkoľvek 

možným spôsobom a formou.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 550 - 

„Prežitie mŕtveho života Zóny Vymiestnenia závisí v tomto ohľade od uznania a 

pochopenia všetkých duchovných princípov a ich následného prekrútenia, 

falšovania a odmietnutia plniť ich v ich pôvodnom obsahu. Aby ste niečo prekrútili 

alebo skreslili, alebo sfalšovali, alebo odmietli, musíte to najprv spoznať a 

pochopiť. Inak neviete, čo a ako pri tejto negatívnej snahe robiť. Takže, prežitie 

Zóny Vymiestnenia závisí výlučne od tejto schopnosti: vidieť, poznať a pochopiť 

pravdu všetkých duchovných princípov. To, že sa následne realizácia tejto pravdy 

odmietne a tá sa namiesto toho využije na jej falšovanie, skresľovanie a 

prekrúcanie, je úplne iný príbeh.“ 

„Čo sa týka ľudí na planéte Nula, tí nemajú žiadnu priamu schopnosť vnímať, zistiť 

alebo pochopiť akékoľvek duchovné princípy svojou vnútornou, internou 

dispozíciou, z pozície tých samotných princípov. Namiesto toho musia byť s týmito 

princípmi oboznamovaní nepriamo a komplikovane, stvárňovaním, ukážkami a 

symbolikou na niektorých úplne konkrétnych príkladoch.“ 

„Dobrý príklad, ako sa to robí, možno nájsť v Starom Zákone Svätej Biblie. Na ten 

účel vybral Stvoriteľ určitú skupinu ľudí, aby boli symbolom alebo znázornením 

akýchkoľvek následkov akýchkoľvek volieb ľudí. Títo ľudia boli nazvaní prorokmi 

alebo synmi prorokov.“ 

„Takže, napríklad prorok Izaiáš musel doslovne chodiť tri roky bosý a nahý na 

znamenie a na počudovanie Egypta a Etiópie (Izaiáš 20:3). Prorok Ezechiel musel 

doslovne stelesniť obliehanie Jeruzalema a ležať na svojom ľavom boku, aby niesol 

neprávosť Izraela tristodeväťdesiat dní (jeden deň namiesto roka); a potom si musel 

ľahnúť na štyridsať dní na svoj pravý bok, aby niesol neprávosť domu Júdovho.“ 

„Za ten čas bol fyzicky obmedzený tak, že sa nemohol obrátiť z jednej strany na 

druhú, kým sa neskončili ním znázorňované dni obliehania. A musel si pripravovať 

špeciálny typ potravy a pitia na každý deň svojho obmedzenia alebo paralýzy 

(Ezechiel 4:1-17). Toto všetko bolo urobené na znamenie a zobrazenie toho, aké sú 

následky zloby ľudí reprezentovanej Izraelom a Júdou.“ 

„Aj Ezechielova žena doslovne zomrela pred jeho očami, podľa slova Pána, a 

nebolo mu dovolené za ňou žialiť alebo prejavovať žiadne známky smútku, aby sa 

znázornilo, čo sa stane s deťmi Izraela (Ezechiel 24:15-24).“ 

„Len takými krajnými, doslovnými znázorneniami, konkrétnym správaním 

niektorých ľudí mohla byť vykreslená činnosť a vláda Stvoriteľa na vašej planéte.“ 

„Chýbanie takého znázornenia by dopadlo tak, že ľudia by popreli, že im vládne 

Stvoriteľ. Také popretie v planetárnom rozsahu by viedlo k ich zničeniu. Pokiaľ sú 

na vašej planéte nejakí ľudia, ktorí si uvedomujú fakt činnosti Božskej 

Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista — Stvoriteľa — planéta Nula sa môže udržať 

nažive. Živosť akéhokoľvek života závisí od tohto faktora. Tu je duchovným 

princípom, že Stvoriteľ je prítomný/á vo vnútornom zmysle takých znamení, 

znázornení, symbolov, súvzťažností a vyobrazení. Keďže tie všetky stvárňujú 

duchovné princípy v najexternejšom toho najexternejšieho stupňa, prostredníctvom 
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najexternejšieho zobrazenia, a keďže Stvoriteľ je vždy prítomný/á vo Svojich 

duchovných princípoch, to je jedno, v akej forme sú prejavené a vnímané, podľa 

reakcie ľudí na ne Stvoriteľ ovláda vašu planétu.“ 

„Druhý spôsob Stvoriteľovho ovládania vašej planéty čerpá z prvého. Keďže 

neexistuje žiadne nezávislé rozlišovanie žiadnych duchovných princípov stavom 

priameho vnútra ľudskej mysle, pomocou a prostredníctvom ktorej by také vládnutie 

mohlo byť vykonávané, na tento účel sú použité vonkajšie prostriedky.“ 

„Ako viete, ľudia sú schopní vzájomne komunikovať len vonkajšími prostriedkami 

— hlasivkami. Vyslovíte slovo a zvuk sa prenesie od vašich úst k sluchu 

poslucháča. Poslucháč ho počuje a odpovedá podobným spôsobom. Rozšírením 

tejto vonkajšej komunikácie je zrak. Napíšete niečo, čo chcete oznámiť. Iní to 

prečítajú ich vonkajším fyzickým zrakom a primerane na to odpovedajú. Ako vidíte, 

v ľudskom živote neexistuje žiadna priama komunikácia z jednej mysle do druhej, 

bez vonkajšieho média.“ 

„Stvoriteľ prispôsobuje túto situáciu Svojmu procesu vládnutia tým, že poskytuje 

pravidelné zjavenia. Posiela Svoje slová niektorým ľuďom, vybraným na ten účel a 

oni ich zapisujú. Keďže tieto slová sú Slovami Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista — 

On/Ona je v nich vždy prítomný/á. Slovo Pána Ježiša Krista tlmočí všetky nutné 

duchovné princípy v doslovnom jazyku, zrozumiteľnom všetkým ľuďom. Nimi a cez 

ne, z ich vnútorného zmyslu, Pán Ježiš Kristus riadi vašu planétu a všetky osudy 

ľudí.“ 

„Počas dejín ľudstva bolo daných niekoľko takých Zjavení. Všetky sú spojené do 

jednej knihy, zvanej Svätá Biblia. Vďaka prítomnosti a z prítomnosti Slova Pána 

Ježiša Krista vo vašom svete On/Ona presne vie, čo sa tam deje a je schopný/á 

nastoliť všetky nutné podmienky, aby zaručil/a, že sa na vašej planéte a ľuďom 

nestane nič, čo by nebolo v súlade so Zákonom Dovolenia a Jeho/Jej Božskou 

Prozreteľnosťou. Len čo Pán Ježiš Kristus zaregistruje, že ľudia už viac správne 

nechápu Jeho/Jej Slová tak, ako boli pôvodne zjavené, poskytne Nové Zjavenie, 

poslaním Svojho Slova niekomu, kto je na ten špecifický účel vybratý, a skrz toto 

Nové Zjavenie uplatňuje Svoju vládnu moc na vašej planéte.“ 

„S ľuďmi je ten problém, že sú schopní pochopiť a prijať veľmi obmedzenú mieru 

čohokoľvek duchovného alebo akejkoľvek pravdy. Kvôli tomuto nesmiernemu 

obmedzeniu je tá časť pravdy, ktorá im je zjavovaná, veľmi často vnímaná a 

chápaná mimo kontextu jej celistvosti. Dochádza k tomu, že ľudia majú behom 

svojich dejín sklon postupne strácať správnu perspektívu, v akej bolo to zjavenie 

dané a oddeľujú zjavenú pravdu od jej pôvodného kontextu. Takže končia úplnou 

dezinterpretáciou jej pôvodného významu.“ 

„Keď sa to deje, ohrozené je samotné ich bytie a existencia, faktom, že len čo dôjde 

k takej dezinterpretácii, prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Slove je úplne 

zastrená a Jeho/Jej vláda je ohrozená. V takomto bode Pán Ježiš Kristus poskytuje 

Nové Zjavenie. Samotnou písomnou prítomnosťou tohto Zjavenia na vašej planéte, 
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bez ohľadu na to, či ho niekto číta, alebo nie, bez ohľadu na to, ako veľa alebo málo 

ľudí ho číta a realizuje, je zaistená trvalá prítomnosť Pána Ježiša Krista na vašej 

planéte a Jeho/Jej vláda pokračuje bez prerušenia.“ 

„Tretí spôsob Stvoriteľovho vládnutia na vašej planéte súvisí s druhým, tak ako 

druhý súvisí s prvým. Ľudia, ktorí neustále čítajú Slovo Pána Ježiša Krista a s 

pozitívnym a dobrým úmyslom ho realizujú vo svojom spôsobe správania a 

životnom štýle, vytvárajú duchovnú sieť alebo oázu pozitívneho stavu na vašej 

planéte. V duchovnom zmysle sa taká sieť volá Svätá Cirkev. Táto Svätá Cirkev sa 

nijako netýka ani nesúvisí so žiadnou takzvanou organizovanou vonkajšou cirkvou, 

ktoré existujú v takom hojnom počte na vašej planéte. Táto Cirkev je Duchovná 

Entita, cez ktorú a pomocou ktorej Pán Ježiš Kristus najefektívnejšie riadi život 

všetkých ľudí na planéte Nula.“ 

„Pokiaľ je niekde nejaká taká cirkev, bez ohľadu na to, ako veľa či málo má členov, 

prítomnosť Pána Ježiša Krista na vašej planéte je zaistená.“ 

„Kvantita nemá v tomto ohľade žiadny význam, lebo, ako si pamätáte, Pán Ježiš 

Kristus vládne z Absolútneho Stavu. Aj jedna jediná osoba, ktorá by čítala a 

realizovala vo svojom živote Nové Zjavenie a Svätú Bibliu, pravé Slovo Božie, by 

bola na tento účel postačujúca. Relatívny stav akéhokoľvek daného jedinca zaisťuje, 

že Absolútne pôsobenie a vládnutie Stvoriteľa pokračuje v Absolútnom Zmysle. Z 

pozície Absolútneho Stavu má prítomnosť v relatívnych podmienkach Absolútnu 

hodnotu.“  

„Ako viete, súhrnný súčet všetkého relatívneho je stále len relatívny. Môže sa k 

Absolútnu len približovať, ale nikdy nemôže dosiahnuť stav Absolútnosti. Preto 

jeden relatívny je ako všetci relatívni, lebo bez ohľadu na to, koľko relatívnych 

máte, stále budú len relatívni. Z pozície Absolútneho sú všetci relatívni známi v 

Absolútnom Zmysle.“ 

„Takže, Pán Ježiš Kristus, pretože je prítomný/á vo Svojom Svete v Absolútnom 

Zmysle, je schopný/á vidieť všetky udalosti na planéte Nula a regulovať všetky 

osudy relatívnych ľudí v súlade so všetkými zákonmi Svojej Božskej 

Prozreteľnosti.“ 

„Okrem toho, podľa každého odporovania alebo odmietania Nového Zjavenia 

akýmkoľvek človekom Pán Ježiš Kristus určuje celkový trend ľudských volieb. 

Podľa toho určenia vytvára priaznivé podmienky pre manifestáciu všetkých 

následkov, výsledkov a dôsledkov takých volieb. Nuž, takto Pán Ježiš Kristus riadi 

planétu Nula a ľudský život.“ 

„Ako vidíte, medzi týmito spôsobmi vlády chýba štvrtý spôsob. Ako si pamätáte, 

štvrtý spôsob sa týka vlády z pozície vonkajška. Fyzická prítomnosť Pána Ježiša 

Krista v tom vonkajšku dovoľuje, aby to vládnutie bolo dvojstranné, idúce dvoma 

smermi: Z vonkajška dovnútra a z pozície mimo toho vonkajška k jeho vlastnému 

vnútru.“ 
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„Je dôvod, prečo štvrtý spôsob vlády nie je zatiaľ na vašej planéte uskutočniteľný. 

Ako si pamätáte, ľudskému životu a planéte Nula bolo dovolené vzniknúť a zrodiť 

sa len za jediným účelom: znázorniť všetky následky, výsledky a dôsledky 

aktivovaného negatívneho stavu.“ 

„Ľudský život možno v istom zmysle vnímať ako zhromažďovanie skúseností, aby 

dostal každý súci a existujúci jedinec na výber zo všetkých dostupných príslušných 

spôsobov života. Takže, ľudský život nie je samostatne a sám osebe konečnou 

voľbou, ale prechodnou alebo dočasnou voľbou, kým sa nenaplní jeho účel 

znázorňovania tohto dôležitého faktu. Len čo sa ten účel naplní, typický ľudský 

život, ako sa prejavuje a odvíja na planéte Nula, nebude mať žiadny zmysel.“ 

„Keďže ľudský život je procesom zhromažďovania všetkých nutných dôležitých 

skúseností a sám osebe a ako taký nie je konečnou voľbou, z dôvodu jeho pozície a 

účelu nemôže byť ovplyvňovaný žiadnym donucujúcim faktorom. Akýkoľvek 

donucujúci faktor by narušil účel ľudského života, kvôli ktorému bol dovolený jeho 

zrod a vznik. Prijatie takého donucujúceho faktora by urobilo z ľudského života 

konečnú voľbu. Urobiť ho konečnou voľbou znamená uväzniť ľudský život v 

trvalom stave.“ 

„Kvôli tejto prirodzenosti a účelu ľudského života ľudia, kým sú na planéte Nula, 

nemôžu urobiť konečnú voľbu. Nemajú pôdu alebo základ, na ktorom by mohli 

urobiť konečnú voľbu ohľadom svojej vlastnej konečnej budúcnosti. Ich 

znázorňujúci účel má takýto charakter. Pokiaľ ešte zostáva niečo z prirodzenosti 

negatívneho stavu na zobrazenie a poučenie, nemožno učiniť žiadnu konečnú 

voľbu počas života na planéte Nula, lebo by to zamedzilo možnosti toho životne 

dôležitého znázorňovania. Len čo si niečo zvolíte v konečnom zmysle, nie ste už 

viac subjektom zobrazovania ničoho iného, len toho, čo ste si zvolili v konečnom 

zmysle.“ 

„Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo ľudia, pokiaľ slúžia tejto znázorňujúcej 

funkcii, nemôžu byť súdení z pozície planéty Nula. Až keď opustia planétu Nula a 

prídu do intermediárneho sveta duchov, sú oboznámení s rôznymi podmienkami, 

stavmi a procesmi duchovnej reality a sú im dané patričné základy, aby učinili svoju 

osobnú, konečnú voľbu. Tá voľba ďalej určí ich budúce osudy.“ 

„A teraz, keby sa Pán Ježiš Kristus osobne objavil/a vo Svojom fyzickom tele na 

planéte Nula, vo všetkej Svojej moci a sláve, narušil/a by existujúci stav 

ilustratívnej povahy ľudského života. A nielen to, všetkých ľudí by dostal/a do 

situácie žiadnej inej alternatívy, než prijať Jeho/Jej Absolútne Bytie a Existenciu. 

Čírou Svojou fyzickou prítomnosťou, pretože ľudia nie sú v stave a procese 

konečnej voľby, by ich Pán Ježiš Kristus nútil/a, učiniť takú konečnú voľbu z 

pozície donútenia, a nie slobody voľby.“ 

„Prijatie Pána Ježiša Krista z pozície donútenia, a nie slobody voľby, nemôže byť 

nikomu pripísané. Nemôže sa to ujať v najvnútornejšom nikoho, kde sa to počíta. 
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Jediné, čo môže byť do toho najvnútornejšieho zahrnuté, je to, čo je prijaté v stave a 

procese slobody voľby a slobodnej vôle.“ 

„Prijatím Pána Ježiša Krista takýmto škodlivým spôsobom by sa najvnútornejšia 

duchovná myseľ ľudí naveky uzavrela a ľudia by nemohli byť spasení. Spasený 

možno byť len z pozície najvnútornejšieho alebo z vnútra von. Ten škodlivý spôsob 

prijatia Pána Ježiša Krista by bol z pozície vonkajška. Z tej pozície nemožno vlastne 

ľuďom či komukoľvek inému nič pripísať. Bolo by to porušením všetkých 

multivesmírnych zákonov a princípov. Porušenie takých zákonov a princípov 

znamená koniec nielen ľudí, ale aj celého multivesmíru.“ 

„Iným príbehom je však fyzické a osobné objavenie sa Pána Ježiša Krista v Peklách 

a vo všetkých ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia. Ľudia tam nie sú v 

prechodnom stave, ale v stave svojej konečnej voľby. Z tej pozície nemusia 

reagovať na fyzickú prítomnosť Pána Ježiša Krista v žiadnom prípade v rozpore s 

ich konečnou voľbou. Avšak, povaha konečnej voľby je taká, že keď už raz viete, 

aká tá konečná voľba je, môžete, ak chcete, tú voľbu zmeniť.“ 

„Sú určité jasne definované kroky a postupy, ktorými je možné uskutočniť túto 

zmenu. Fyzická prítomnosť Pána Ježiša Krista medzi obyvateľmi Pekiel a vo 

všetkých ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia umožňuje udianie sa tejto zmeny, 

pretože ich konečné voľby boli učinené za falošných predpokladov alebo za prijatia 

lží. Záväzok žiť podľa prijatých lží nezaväzuje, lebo je falošný. Preto je zmena tejto 

konečnej voľby možná.“ 

„S ľuďmi sa nejedná o takúto situáciu. Počas svojho pobytu na planéte Nula sú v 

režime zhromažďovania skúseností a v role znázorňujúcich príkladov toho, čo si 

nezvoliť.“ 

„Pokiaľ znázorňujete niečo, čo si nezvoliť, to znázornenie, podľa spravodlivého 

prístupu k faktu znázorňovania, vám nemôže byť pripísané ako konečná voľba, 

pretože, koniec koncov, je to znázornením toho, čo si nezvoliť. Nemôžete si zvoliť 

to, čo by sa nemalo zvoliť, pokiaľ ste znázornením toho faktu. Jediná pozícia, z 

ktorej sa môžete rozhodnúť, čo by ste si nemali zvoliť, je pozícia neznázorňujúceho 

režimu života.“ 

„Fyzická prítomnosť Pána Ježiša Krista na vašej planéte v tomto čase by zastavila 

akúkoľvek možnosť ďalšieho znázorňovania, čo by sa nemalo zvoliť. Ľudia, 

odrezaní od jediných prostriedkov a účelu života, ktoré majú, aj keď si vedome 

neuvedomujú alebo vôbec nevedia, že toto je účel a zmysel ich života, by neboli 

schopní prežiť fyzickú prítomnosť Pána Ježiša Krista medzi sebou.“ 

„Preto Pán Ježiš Kristus neriadi planétu Nula štvrtým spôsobom Jeho/Jej 

fungovania.“ 

„Iným príbehom však bude, keď ľudia dokončia znázorňujúci režim svojho života. 

Ako si pamätáte, negatívny stav v istom bode na vašej planéte úplne zvíťazí. Tým 

činom bude znázorňujúci režim ľudského života ukončený. Vtedy a len vtedy sa 
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začne odohrávať záverečná fáza Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista a Pán Ježiš 

Kristus sa objaví na planéte Nula aj fyzicky.“ 

„V tom momente bude učinená konečná voľba skončiť znázorňujúci režim ľudského 

života. Kvôli tej konečnej voľbe fyzické objavenie sa Pána Ježiša Krista na vašej 

planéte neohrozí nikoho a nič na jej povrchu.“ 

„Po dokončení záverečnej fázy Posledného Súdu a po návrate planéty Nula do jej 

pôvodnej pozície, z ktorej bola násilne presťahovaná, bude štvrtý spôsob vládnutia 

Pána Ježiša Krista zavedený aj na tejto planéte. Tým činom sa uskutoční nový 

cyklus času a bytia a existencie.“ 

„A toto je všetko, čo môže byť teraz zjavené o problematike tejto kapitoly. Vaša 

ľudská myseľ by nemohla pochopiť nič viac.“ 

„Ten/tá, čo má uši, aby počul/a, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole.“ 
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DVADSIATA ŠTVRTÁ KAPITOLA 
 

Desatoro zrevidované 
 

 

12. mája 1988 o 4.45 ráno prišlo ku mne znovu slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Je čas zvážiť obsah a význam Desatora vo svetle tejto časti Nového Zjavenia.“ 

„Ako viete, mnoho bolo o ňom priamo i nepriamo napísané v predošlých knihách 

Nového Zjavenia a aj v tejto knihe. Veľmi obsiahle a hlboké duchovné interpretácie 

Desatora boli dané prostredníctvom Emanuela Swedenborga.“ 

„Všetky vyššie spomenuté vysvetlenia ohľadne obsahu a významu Desatora sú plne 

platné a aplikovateľné aj v súčasnosti, s niektorými modifikáciami.“ 

„V tejto kapitole je však potrebné zvážiť niektoré ďalšie konceptualizácie 

Desatora.“ 

„V pôvodnej verzii Desatora, ktorá bola daná skrz Mojžiša a ktorá je preložená v 

Novej verzii Svätej Biblie kráľa Jakuba, je Desatoro zaznamenané nasledujúcim 

spôsobom (Exodus 20:2-10):“ 

„ ,Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu 

otroctva. 
 

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 
 

Nezhotovíš si žiadnu rytinu ani žiadnu podobizeň ničoho, čo je hore na 

nebi, alebo čo je dole na zemi, alebo čo je vo vode pod zemou: nebudeš 

sa im klaňať ani im slúžiť. Lebo Ja, Pán, tvoj Boh, som Bohom 

žiarlivým, navštevujúcim neprávosť otcov na deťoch do tretieho a 

štvrtého pokolenia tých, čo Ma nenávidia, 

ale preukazujem milosrdenstvo tisícom tých, čo Ma milujú a 

zachovávajú Moje prikázania. 
 

Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nebude 

považovať za nevinného toho, kto vezme Jeho meno nadarmo. 
 

Pamätaj na deň Sabatu, aby si ho svätil. 

Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale siedmy deň je 

Sabat Pána, tvojho Boha. V ňom nebudeš pracovať: ty, ani tvoj syn, ani 

tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani tvoj 

cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za šesť dní urobil Pán 

nebesia i zem, more, a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. 

Preto Pán požehnal deň Sabatu a posvätil ho. 
 

Cti si otca svojho a matku svoju, aby tvoje dni mohli byť dlho na zemi, 

ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva. 
 

Nezabiješ. 
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Nescudzoložíš. 
 

Neukradneš. 
 

Nevydáš falošného svedectva proti svojmu blížnemu. Nebudeš bažiť po 

dome svojho blížneho; nebudeš bažiť po žene svojho blížneho, ani po 

jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, 

ani po ničom, čo jeho jest.‘ “ 

„Ak si dôkladne preštudujete tieto Prikázania z hľadiska ich doslovného významu, 

všimnete si spôsob vyjadrovania, ktorý je použitý pri ich formulácii. Ako bolo v 

tejto knihe uvedené predtým, okrem Piateho Prikázania je táto formulácia daná v 

záporoch. Definuje, čo nerobiť, bez špecifikovania, prečo to nerobiť a bez 

poskytnutia akýchkoľvek pokynov, čo robiť a ako to robiť. Ešte raz, len Piate 

Prikázanie uvádza akési skryté dôvody, prečo by sa toto konkrétne prikázanie malo 

dodržiavať.“ 

„Existuje dôležitý duchovný dôvod, prečo je tých Desať Božích Prikázaní daných a 

napísaných v takom negatívnom jazyku. V čase ich prenosu bola duchovná situácia 

na planéte Nula v nanajvýš ťažkom rozpoložení. Väčšina ľudí vôbec správne 

neponímala, nechápala a nepoznala žiadne pravé duchovné princípy alebo pravú 

Prirodzenosť Boha, Najvyššieho. Táto situácia bola určená faktom, že nikto, až na 

veľmi úbohé výnimky, si nebol vedomý žiadnych vnútorných duchovných stavov, 

ukrytých v mysli každého. Všetok dôraz bol kladený na externé, vonkajšie faktory. 

Vnímanie akejkoľvek reality bolo obmedzené na najzákladnejšiu a najprimitívnejšiu 

starostlivosť o svoje fyzické a environmentálne potreby. Fyzické a environmentálne 

aspekty úplne ovládali ľudský život. Boli považované za najdôležitejšie faktory 

života, ktorým boli akékoľvek osobné, individuálne, subjektívne a vnútorné faktory 

plne podriadené.“ 

„Za tejto situácie bolo akékoľvek duchovné chápanie akýchkoľvek záležitostí, a 

najmä Prirodzenosti Božej, odvodzované z tých environmentálnych a vonkajších 

faktorov. Preto akýkoľvek duchovný pojem, aby mohol preniknúť do ľudského 

chápania a dávať ľuďom nejaký hmatateľný význam, musel byť stvárnený a fyzicky 

zhmotnený vo forme prírodných objektov. Tieto prírodné objekty, pretože boli za 

hranicami ľudskej mysle a boli vytvorené z prírodných prvkov ich prostredia, boli 

považované za bohov, a preto boli ako také uctievané. Vezmúc do úvahy veľké 

obmedzenia a rôzne nebezpečenstvá fyzického prostredia, v ktorom ľudia tej doby 

žili, a vezmúc do úvahy, že boli plne otrokmi svojho prostredia, majúc veľmi malú 

kontrolu nad prírodnými silami a nemajúc žiadne poznanie pravých zákonov, 

ktorými sa také prírodné sily riadia, akékoľvek princípy, formulované v tých časoch, 

mali zakazujúcu konotáciu.“ 

„Ak vaše prostredie a všetky prírodné sily a udalosti sú mimo vašej kontroly a ak 

neustále ovplyvňujú váš život, zväčša negatívnym spôsobom, jediný spôsob, ako sa 

ich môžete zbaviť, je vyhýbať sa im, ako sa len dá, báť sa ich a snažiť sa uzmieriť si 

ich, aby vám neublížili alebo neuškodili. Žiadne iné ponímanie duchovnej reality v 

tej dobe neexistovalo. A pretože pravá duchovná realita je vecou vnútrajška, to, čo 
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tu máte, je negatívna konotácia akýchkoľvek duchovných princípov. Neexistuje 

žiadny iný jazyk, pomocou a prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť a vštepiť 

ľuďom nejaký skutočne pozitívny význam duchovnosti.“ 

„Ako ste si plne vedomí, stvárňovanie, naturalizácia a ritualizácia duchovnosti 

znamená negatívny stav. Za tejto situácie je negatívny stav považovaný za stav 

pozitívny. Preto je pozitívny stav definovaný negatívnymi slovami odmietania, 

vyvarovania sa, strachu, úzkosti a prikázaní, ktoré vám hovoria, čo nerobiť, aby ste 

prežili tento prírodný brajgel, v ktorom žijete.“ 

„Ak nie je vôbec vnímaná žiadna iná realita než negatívna, hovoriť niečo ľuďom za 

týchto okolností pozitívnymi slovami znamená úplne sa minúť cieľa. Proste by to 

nepočuli, pretože to nie je realita, ktorú poznajú a ktorá im je dôverne známa.“ 

„Takže, aby sa ľuďom tejto povahy dal nejaký duchovný návod, ako minimalizovať 

nepriaznivý dopad negatívneho stavu na ich životy a aby sa nastolila nejaká miera 

priaznivých podmienok pre ich konečné oboznámenie sa s pozitívnym stavom v 

pozitívnom jazyku, musíte im najprv definovať, čo nerobiť. Koniec koncov, ako 

vidíte, žijú v negatívnom stave a vyznávajú negatívny stav. Za týchto okolností by 

bolo úplne zbytočné a márne hovoriť im, čo robiť, lebo by to robili z pozície 

negatívneho stavu.“ 

„Robili by to teda negatívne. Ak by to robili z tej pozície, nielenže by ich to 

nedostalo z negatívneho stavu a nezaviedlo do pozitívneho stavu, ale ponorilo by 

ich to ešte hlbšie do negatívneho stavu. Robiť niečo z pozície negatívneho stavu, 

nech je to čokoľvek alebo nech je to samo osebe a ako také akokoľvek pozitívne, 

znamená robiť to negatívne. Akákoľvek pozitívna konotácia takého činu je učinená 

negatívnou a zaradená do negatívneho stavu, stávajúc sa profánnou.“ 

„Preto pri prvom kroku vyvádzania ľudí z negatívneho stavu im musíte povedať, čo 

nerobiť. Tým, že im to poviete, definujete prirodzenosť negatívneho stavu. Vtedy 

nikto skutočne nevedel, aká bola prirodzenosť negatívneho stavu. Všetko robili v 

domnienke, že to, čo robia, je úplne správne a zbožné. Kvôli tejto domnienke im 

musíte najprv povedať, aby sa takému konania vyhli.“ 

„Keď je nastolený vzorec správania, ktorý sa riadi Prikázaniami a vyhýba sa 

konaniu všetkého, čo prikázania prikazujú nerobiť, vtedy a len vtedy môžete 

bezpečne začať veľmi pomaly a postupne zavádzať niektoré pozitívne pojmy, 

definované v pozitívnej reči.“ 

„Ďalšie, čo si tu treba uvedomiť, je to, že vtedy existovalo veľmi málo slobody 

voľby. Ako si pamätáte z predošlých častí Nového Zjavenia, ľudia prichádzali na 

tento svet nie slobodnou voľbou, ale na základe nutnosti. Nutnosťou tej situácie 

bolo byť negatívny. Ľudia nechápali správne pojem sloboda voľby. Boli riadení 

súborom princípov, ktoré ich nútili robiť, čo sa od nich požadovalo, pod trestom 

smrti za odmietnutie takého konania.“ 
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„Pre ľudí tých čias to bol prirodzený spôsob žitia a života. Nič iné sa nedalo 

predstaviť, uvedomiť si ani pochopiť. Za tých okolností mohli pochopiť a prijať len 

reč príkazu.“ 

„Ako viete, reč príkazu, nátlaku a donucovania je vždy negatívnej povahy. Ale ak 

nechápete žiadnu inú reč, aký zmysel má formulovať niečo v nejakej inej reči? 

Žiadny! A nielen to, ale urobiť to môže byť dokonca nebezpečné, pretože čokoľvek, 

čo je nepochopené, je považované za pôvodom neznáme alebo cudzie. Pre 

vtedajších ľudí čokoľvek pôvodom neznáme a cudzie znamenalo, že to pochádza od 

démonov. Tak by vás ukameňovali a znesvätili by všetko, čo by ste sa ich 

akýmkoľvek iným spôsobom a formou snažili naučiť (ako skutočne v mnohých 

prípadoch takej dotieravosti urobili).“ 

„Preto im museli byť výroky v záporoch prezentované nielen negatívnymi slovami, 

ale ako príkaz a vyhrážka: ,Musíš to robiť takto, inak uvidíš!‘ Ako z tohto krátkeho 

výkladu vidíte a ako to už bolo spomenuté predtým, Desať Božích Prikázaní bolo 

napísaných v negatívnych pojmoch, z pozície negatívneho stavu, v reči 

negatívneho stavu. Žiadne iné oznamovacie prostriedky nemali ľudia vtedy k 

dispozícii.“ 

„Pretože sú napísané v negatívnom jazyku, Desať Božích Prikázaní nemá vo svojom 

doslovnom význame žiadnu konotáciu lásky alebo čohokoľvek pozitívneho. Ten 

význam je prísny, vážny a výhražný. A Boh, ktorý ich prikazuje, je preto veľmi 

prísny, vážny, krutý, tvrdý a žiarlivý na Svoju moc. Aby sa zdôraznila Jeho krutosť, 

je opisovaný ako muž. Vtedajší muži boli stelesnením agresivity, krutosti a násilia. 

Takýto Boh bude k vám milosrdný a milý, len ak doslovne poslúchnete všetky Jeho 

prikázania. V momente, ako sa akýmkoľvek spôsobom alebo štýlom odchýlite od 

prikázanej a nariadenej doslovnej litery tohto zákona, bez milosti a bez akéhokoľvek 

ohľadu na dobré a pozitívne skutky, ktoré ste snáď vykonali predtým, než došlo k 

tejto nepatrnej odchýlke, vás zabije.“ 

„Takto bol a je Boh ponímaný z pozície negatívneho stavu, čo bolo vtedy životným 

štýlom ľudí, a vo väčšine prípadov je aj teraz. Neodvážite sa hovoriť príliš alebo 

vôbec o láske. Ako môžete cítiť lásku k takému Bohu? Jediné, čo môžete cítiť, je 

strach a, hlboko vo vnútri, nenávisť. Aby ste sa vyhli Jeho krutej odplate, buď sa 

Mu budete vyhýbať, ako sa len dá, alebo sa poslušne stanete Jeho otrokom v nádeji, 

že vás nezabije, ale namiesto toho vás požehná hojnosťou materiálnych a fyzických 

statkov alebo dlhým životom na vašej planéte, ako naznačuje Piate Prikázanie.“ 

„Len čo je však správny vzťah medzi ľuďmi a k Bohu definovaný z hľadiska 

Desiatich Božích Prikázaní a len čo sú tieto pevne zakorenené vo väčšine 

existujúcich ľudských právnych, etických a duchovných zákonov, môže sa začať 

úprava ich významu.“ 

„Táto úprava sa nemohla uskutočniť pred Prvým Príchodom Ježiša Krista na vašu 

planétu. Duchovným princípom je, že akúkoľvek úpravu, zmenu alebo zrušenie 

akéhokoľvek zákona možno dosiahnuť len prostredníctvom a skrz jeho naplnenie. 
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Problémom však je, že žiaden človek na planéte Nula nebol/nie je schopný urobiť 

to. Trvalá neschopnosť urobiť to by napokon ľudskú rasu zničila. Neschopnosť 

naplniť tento zákon alebo doslovne sa ním riadiť prináša odplatu. S každým 

zákonom, ktorý je definovaný v záporoch, ako je to v prípade Desiatich Božích 

Prikázaní, je spätý trest alebo odplata za jeho nenaplnenie správnym spôsobom. Ako 

si pamätáte, vtedy existoval len jeden trest — smrť. V tomto prípade nielen fyzická 

smrť, ale aj duchovná smrť. Duchovná smrť je horšia než fyzická, lebo pripravuje 

jedinca o možnosť hľadania a pochopenia pravdy. Spojenie oboch smrtí za vtedy 

existujúcich podmienok dávalo jedincovi veľmi malú šancu nebyť na neurčito 

uväznený v jednom stave. Nakoľko žiadna ľudská bytosť nebola schopná naplniť 

tieto Zákony či Prikázania, ľudstvo bolo odsúdené k večnej záhube. Jedným z 

hlavných dôvodov, prečo sa Najvyšší inkarnoval na vašu planétu vo forme Ježiša 

Krista, bolo zabrániť, aby sa to stalo.“ 

„Preto Najvyšší získal ľudské telo, stal sa človekom a z tej pozície tieto zákony 

naplnil. Naplnením ich ako Človek zachránil ľudstvo pred záhubou. Naplnenie 

týchto zákonov Mu/Jej zároveň umožnilo najprv upraviť ich význam, potom ich 

predefinovať v pozitívnych pojmoch a potom ich úplne nahradiť novým 

prikázaním.“ 

„V Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 5, verš 17, Ježiš Kristus vyhlásil:“ 

„ ,Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel 

som zrušiť, ale naplniť.‘ “ 

„A vo verši 18:“ 

„ ,Lebo isto, hovorím vám, dokiaľ sa nebo a zem nepominie, nepominie 

sa nijako ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa 

všetko nenaplní!‘ “ 

„Potom Ježiš Kristus pokračuje a upravuje tento zákon (viď verše 21 až 48 v tej istej 

kapitole), z čoho vyplýva, že jednoducho Svojou prítomnosťou je samotným 

naplnením toho zákona. Koniec koncov, je to Jeho/Jej Zákon, a preto len On/Ona 

vie, ako ho naplniť. Keď bola všetka negatívna konotácia vypudená, konaním a 

životom Pána Ježiša Krista počas Jeho/Jej pobytu na vašej planéte, umožnilo Mu/Jej 

to predefinovať ten zákon pozitívnymi slovami.“ 

„Nová definícia tohto zákona, po vypudení jeho negatívneho významu, je daná 

tentoraz z pozície pozitívneho stavu, a nie z pozície negatívneho stavu, ako to bolo v 

prípade Desatora. Takže, keď sa Ho/Jej jeden zákonník opýtal, ktoré je najväčšie 

prikázanie v Zákone, Ježiš Kristus odpovedal z pozície pozitívneho stavu:“ 

„ ,Milovať budeš Pána Boha svojho celým svojím srdcom, celou svojou 

dušou a celou svojou mysľou! Toto je prvé a veľké prikázanie. A druhé 

je mu podobné: ,Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.‘ Na 

týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý Zákon a Proroci!‘ (Matúš 

22:36-40)“ 
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„Všimnite si, prosím, že Ježiš Kristus si nevzal z Desiatich Božích Prikázaní ani 

jediné slovo, aby naznačil, že niektorý z tých zákonov je najväčší. Toto nie je 

náhoda.“ 

„Len čo On/Ona naplnil negatívnu konotáciu toho Zákona alebo akýchkoľvek 

existujúcich duchovných a morálnych zákonov, tento Zákon nemá už viac žiadnu 

moc a zmysel, lebo jeho negatívna konotácia bola odstránená. Ak odstránite túto 

konotáciu, čo zostane? Nič, pretože ste odstránili jeho samotný život. V tomto 

prípade sa stane prázdnym pojmom. Musíte ho teda úplne zmeniť a dať mu inú 

konotáciu. Tentoraz pozitívnu. Potom môžete hovoriť z pohľadu lásky.“ 

„Tu je zrejmá dôležitá duchovná záležitosť: Ak milujete Pána, svojho Boha, 

z celého svojho bytia a existencie a ak milujete iných a seba, nikdy vám nemôže 

prísť na um robiť niečo negatívne, zraňujúce a škodiace Bohu, iným a sebe. V tomto 

prípade vám netreba hovoriť, čo nerobiť, pretože obsah toho ,nerobiť‘ je pre vašu 

myseľ a vaše správanie úplne nepredstaviteľný. Dôsledkom tej lásky je konanie len 

a len tých vecí, ktoré sú z čistej lásky. Nič iné a žiadne iné správanie vám nepríde na 

um. Prečo si potom vôbec špiniť myseľ predstavami, ktoré neobsahuje a ktoré sú 

vám úplne cudzie? No ešte aj tento zmenený zákon je v istom zmysle vysvetľovaný 

vonkajšími okolnosťami. Ešte stále je tu význam milovania niekoho tam vonku, 

mimo vás.“ 

„Len čo sa však do ľudského povedomia uvedie, že Kráľovstvo Božie je v stave 

vnútrajška (,Kráľovstvo Božie je vo vás.‘ Lukáš 17:21), vtedy a len vtedy môžete 

zájsť o krok ďalej. Teraz môžete starý zákon zrušiť a nahradiť ho novým, ktorý 

bude vyjadrovať pravú duchovnú realitu vnútra.“ 

„V Evanjeliu podľa Jána, kapitola 13, verš 34, Ježiš Kristus vyhlásil:“ 

„ ,Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som 

vás Ja miloval, tak aj vy milujte jeden druhého.‘ “ 

„A v kapitole 15, verš 4:“ 

„ ,Prebývajte vo Mne a Ja vo vás.‘ “ 

„Záver je tu jasný: ak Pán Ježiš Kristus prebýva vo vás a ak milujete jeden druhého, 

milujete vzájomne tú prítomnosť Pána Ježiša Krista v sebe. Toto je stav vnútrajška, 

a nie vonkajška. Pravú prirodzenosť pozitívneho stavu možno objaviť len vo 

vnútrajšku a z tej pozície môže byť premietnutá do vonkajška, a nie opačným 

smerom, ako to bolo v prípade predošlej situácie. Milovať sa navzájom je veľmi 

osobný, súkromný a intímny stav. Je to súvzťažnosť vnútrajška alebo 

najvnútornejšieho stavu. Na základe definície láska nemôže byť žiadnym iným 

stavom než tým najvnútornejším, pretože je v tom stave vytváraná a pociťovaná. 

Preto je láska základom všetkých pozitívnych stavov a pozitívny stav je stavom 

jedincovho vnútra, ktorý riadi všetko ostatné, vrátane procesu vonkajška.“ 

„Ako sme sa už pýtali v jednej z predošlých kapitol tejto knihy, pýtame sa zas: Čo 

to vlastne znamená milovať Boha, iných, seba a milovať sa navzájom? (Ak vám táto 
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otázka, ako mnoho iných vecí a pojmov v tejto knihe, pripadá ako opakovanie alebo 

nadbytočnosť, nie je to preto, že si Pán Ježiš Kristus myslí, že ste hlúpi, ako sa 

pochabo sťažujú niektorí z vás po prečítaní si niektorých pasáží tejto časti Nového 

Zjavenia; ale preto, lebo táto otázka je položená z úplne inej perspektívy a vyžaduje 

si úplne inú odpoveď.)“ 

„Máte tu štyri zjavne rozdielne kategórie: milovať Boha; milovať svojho blížneho; 

milovať seba; a milovať sa navzájom. Spýtajme sa znovu: ako definujete tieto 

lásky?“ 

„V kontexte vyššie citovaných veršov z Evanjelia nie je jasné, ako by sa také lásky 

mali prejavovať. Učeníci Pána Ježiša Krista mohli definovať tieto lásky podľa 

Jeho/Jej správania sa k nim. V tomto ohľade je Pán Ježiš Kristus veľmi špecifický: 

,Ako som vás Ja miloval, tak sa aj vy milujte navzájom.‘ Učeníci mali príklad z 

prvej ruky, ako ich miloval ich nebeský Majster a podľa tej skúsenosti si mohli 

vypestovať navrhovanú vzájomnú lásku.“ 

„Ako viete, základným prístupom pri definovaní ktorejkoľvek z týchto štyroch 

lások, uvedených vyššie, je zhodnotenie toho, ako cítite, túžite, myslíte, uvažujete, 

zamýšľate, aký máte vzťah a ako sa chováte k objektom svojej lásky. Teda, ide tu o 

čistý stav vnútra. Najprv cítite, myslíte, uvažujete, zamýšľate a chcete tú lásku 

hlboko v sebe. Z tej pozície, z pozície svojho samotného bytia a existencie, čo je 

najvnútornejším rozpoložením, stanovíte spôsob vzťahu a správania sa k objektu 

svojej lásky. Váš vzťah a správanie sa k tomu objektu sa stane vonkajším prejavom 

vášho vnútorného stavu. Týmto vonkajším prejavom sa potvrdzuje váš vnútorný 

stav alebo láska.“ 

„Ak niekoho skutočne milujete a ak skutočne milujete seba, nemôžete cítiť k tej 

osobe ani k sebe žiadne negatívne pocity. Ak nepociťujete žiadne negatívne pocity, 

nemôžete zmýšľať o tej osobe ani o sebe vôbec negatívne. Ak necítite nič negatívne 

a ak si nemyslíte nič negatívne, nemôžete priať tej osobe ani sebe nič negatívne. Ak 

nemáte voči tej osobe ani voči sebe žiadne negatívne pocity, žiadne negatívne 

myšlienky a žiadnu negatívnu túžbu, váš vzťah a správanie k tej osobe alebo k sebe 

bude bez akýchkoľvek negatívnych prvkov. Namiesto toho bude súčasťou vašich 

pocitov, myslenia, chcenia, postoja, správania a vzťahu len všetko pozitívne.“ 

„Pravá láska môže byť definovaná jednotným stavom toho, čím ste vnútorne, s tým, 

čo ste navonok, v pozitívnej konotácii. Akýkoľvek nesúlad medzi jedným a druhým 

sa prieči pravej láske a tá láska sa stáva niečím iným. Ak to nie je láska, potom je to 

negatívny stav.“ 

„Láska je ale predovšetkým definovaná procesom svojej múdrosti. Napríklad, 

zmýšľať pozitívne a správať sa láskyplne k negatívnemu stavu je nemúdre. To by 

podporovalo natrvalo mŕtvy život negatívneho stavu. Skutočná láska chce pre 

každého všetko dobré a pozitívne. Nakoľko negatívny stav nemá vo svojom živote 

nič z tej dobroty a pozitívnosti, pravá láska sa vo svojej múdrosti snaží odstrániť 

toto rozpoloženie negatívneho stavu a zmeniť ho na pozitívny stav, aby ho mohla 
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milovať. Ako vidíte, pravá láska nemôže milovať negatívny stav, pretože negatívny 

stav je úplne opačný k jej prirodzenosti. Keby pravá láska milovala negatívny stav v 

jeho biede a nešťastí, zničila by sa. Preto pravá láska, na základe samotnej svojej 

prirodzenosti, preniká negatívnym stavom za účelom odstránenia tej biedy a 

nešťastia. Odstrániť biedu a nešťastie znamená odstrániť negatívny stav. Robiť to je 

múdre a je to dôkaz veľkej lásky.“ 

„Usilovaním sa o takú lásku jedinec miluje Pána Boha, pretože milovať Boha 

znamená odmietnuť všetko negatívne a prijať všetko pozitívne a dobré. Znamená to 

tiež milovať svojho blížneho, lebo nechcete, kvôli nemu/nej samotnému/samotnej, 

aby bol váš blížny otrokom negatívneho stavu. A znamená to tiež milovať seba, lebo 

nechcete svojou negatívnosťou nijako uškodiť sebe, iným a Pánu Bohu v sebe a v 

nich. A konečne, znamená to aj milovať sa navzájom, pretože to robíte kvôli 

princípom, lebo je správne robiť to. Toto je pozitívny spôsob.“ 

„V tejto konotácii, milovať sa navzájom znamená milovať kvôli princípom, pretože 

taká láska potvrdzuje, že princíp života spočíva v láske a jej múdrosti. Žiadny iný 

pravý život neexistoval, neexistuje a nikdy nebude existovať. Teda, milovať kvôli 

princípu znamená milovať kvôli samotnému životu. Keďže toto je jediná skutočná 

realita bytia a existencie, je správne milovať ten život. Zdroj toho života je Pán Ježiš 

Kristus. Ten život je prítomný v ostatných. Je prítomný vo vás a zobrazuje sa vo vás 

navzájom. Tým, že milujete ten život kvôli životu, milujete jeho Absolútny Zdroj; 

milujete všetkých nositeľov toho života a milujete seba ako niekoho, kto je schopný 

takej lásky k životu, Bohu, iným a sebe. Na tejto láske je založená jej pravá 

múdrosť. Milovať týmto spôsobom je múdre. Toto je princíp lásky. Teda, ako 

vidíte, počas dospenia do tohto bodu bolo treba urobiť niekoľko krokov. Tieto kroky 

sú krokmi Pánovho Ježišovho Kristovho procesu spásy ľudí z negatívneho stavu.“ 

„Prvým krokom bolo definovanie princípov z pozície negatívneho stavu, z pohľadu 

záporov. Tento krok je zobrazený v pôvodnej verzii Desiatich Božích Prikázaní. 

Druhým krokom bolo naplnenie týchto Prikázaní. Tento krok bol uskutočnený 

prostou prítomnosťou Ježiša Krista, ktorý je Sám/Sama Zákon a Princíp; pretože 

On/Ona je samotné naplnenie tých Zákonov. Tretím krokom bola úprava tých 

Zákonov, aby odrážali realistickejší život v súlade s Duchovnými Princípmi. No ešte 

aj v tejto upravenej forme majú určitú zápornú konotáciu. Tento krok možno 

považovať za prechodný krok od úplne zápornej konotácie k úplne kladnej. Ako si 

pamätáte, základnou vlastnosťou akéhokoľvek prechodného obdobia je ponechanie 

niektorých starých pojmov, získanie nejakých nových, s určitými skresleniami v tom 

medziobdobí. Štvrtým krokom bolo predefinovanie a preformulovanie tých zákonov 

z pozície pozitívneho stavu a v reči pozitív. A piatym krokom bolo nahradenie tých 

zákonov jedným všetko zahŕňajúcim zákonom, ktorý plne odráža duchovnú realitu 

pozitívneho stavu.“ 

„Týchto päť krokov odráža aj proces duchovnej transformácie. Jedinec začína 

uvedomením si problémov, ktoré má, a uvedomením si negatívnosti svojho stavu. 

Tieto problémy, pretože sú vždy negatívnej povahy — inak by to neboli problémy 
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— musia byť definované v záporoch. Len čo si dotyčný túto situáciu plne uvedomí a 

uzná svoju totálnu negatívnosť a svoje problémy, môže sa začať ich napĺňanie. V 

tomto kroku si uvedomí, že problémy sú negatívnosťou jeho života, že poslúžili 

svojmu účelu, vyčerpali svoju užitočnosť, a preto bol ich význam naplnený. Len čo 

to urobí, môže sa začať zmena jeho/jej života pozitívnejším smerom. Tento krok je 

prechodným procesom, kedy sú možné recidívy, pretože dotyčný ešte stále funguje 

zo zlozvykov problémov a negatívnosti svojho stavu.“ 

„Ako sa dotyčný týchto zlozvykov postupne zbavuje a odstraňuje ich, je pripravený 

na predefinovanie svojho života z pozície pozitívneho stavu. Keď sa zbaví všetkých 

zlozvykov a odstráni problémy, je pripravený prijať novú definíciu seba a svojho 

života v pozitívnych pojmoch. V tomto bode je naplnený pozitívnymi pocitmi lásky 

a procesom múdrosti. Tieto pocity sú však ešte stále tak trochu vonkajšej povahy. 

Ešte plne neprijal fakt, že všetok pravý život je vecou jeho vnútra alebo toho 

najvnútornejšieho, z ktorého je riadené všetko v jeho živote.“ 

„Len čo sa dosiahne toto uvedomenie, vtedy a len vtedy je pripravený tento krok 

presiahnuť a robiť všetko z pozície vnútra von, výlučne kvôli samotným princípom, 

lebo toto je správny a jediný spôsob, ako konať bez akýchkoľvek iných zreteľov, 

možnej postrannej povahy.“ 

„V momente dosiahnutia tohto kroku je dotyčný duchovne transformovaný a začína 

cestu neustáleho duchovného pokroku v živote pozitívneho stavu.“ 

„Takže, majúc tieto kroky ujasnené, môžeme pokračovať prehodnotením Desiatich 

Božích Prikázaní z pozície Princípov Nového Zjavenia, najmä z jeho súčasnej 

pozície, vyjadrenej v tejto knihe.“ 

„Poďme postupne od Prvého Prikázania po posledné:“ 

„1. ,Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!‘ Tu ide o rozlíšenie medzi pravým 

Bohom-Stvoriteľom a falošnými bohmi, ktorí vládnu Zóne Vymiestnenia. ,Bohovia‘ 

v konotácii týchto slov znamenajú aj pseudo-tvorcov, aj akékoľvek iné entity, ktoré 

sa vyhlasujú za bohov. Keďže len členovia negatívneho stavu majú také ambície, 

ambície byť bohmi, toto tvrdenie znamená, že sa odporúča odmietnuť negatívny 

stav a obrátiť sa k pozitívnemu stavu. Najvyšší nemôže mať vo Svojej Prítomnosti 

žiaden negatívny stav, pretože z pozície Absolútnosti Jeho/Jej Pozitívnej 

Prirodzenosti nemá nič negatívne žiadnu šancu prežiť. Nie je to tým, že by to zabil 

Boh, ale preto, že prirodzenosť negatívneho stavu nemôže čeliť žiadnym aspektom 

Absolútnej Dobroty Boha, Najvyššieho.“ 

„Takže, v istom zmysle toto Prikázanie znamená, že k ničomu nemožno mať dosť 

dobrý vzťah z pozície negatívneho stavu. Len čo je dotyčný vyvedený z negatívneho 

stavu, potrebuje sa vzdať aj akýchkoľvek zlozvykov, čŕt, postojov a všetkého 

ostatného, čo si so sebou vyniesol von v čase opúšťania negatívneho stavu. Toto je 

naznačené predošlým veršom (prvým veršom), v ktorom sa uvádza: ,Ja som Pán, 

tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu otroctva.‘“ 
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„Význam tohto vyhlásenia tkvie vo fakte, že len Pán Boh, Ktorý/Ktorá je podľa 

definície Absolútna Pozitívnosť, je schopný vyviesť niekoho von z negatívneho 

stavu (Egyptská zem súvzťaží s negatívnym stavom Pekiel). Byť v negatívnom stave 

znamená byť v otroctve. Byť v pozitívnom stave znamená byť v stave úplnej 

slobody a nezávislosti. Len niekto, kto je absolútne slobodný, ako je Pán Boh, môže 

oslobodiť tých, ktorí sú v otroctve negatívneho stavu. Pre niekoho, kto je v 

negatívnom stave, nie je možné oslobodiť sa z pazúrov negatívneho stavu, lebo 

nemá žiadne iné prostriedky než negatívne. Nikto nie je schopný oslobodiť sa 

negatívnymi prostriedkami. To sa dá uskutočniť len pozitívnymi prostriedkami. Ale 

pred získaním týchto pozitívnych prostriedkov by dotyčný musel byť najprv von z 

negatívneho stavu. Negatívny stav nemá žiadne pozitívne prostriedky. Kvôli tomuto 

usporiadaniu to môže urobiť len Ten/Tá, Kto je absolútne pozitívny.“ 

„Avšak, len čo je jedinec von z negatívneho stavu, aby sa dalo predpokladať, že sa 

to stane trvalým položením, potrebuje uznať a prijať Toho/Tú, Kto je jediným 

Absolútnym Bohom. Inak skončí späť v negatívnom stave. Toto je dôvod, prečo toto 

Prikázanie hovorí, ,Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa!‘. Akíkoľvek iní takzvaní 

,bohovia‘ by vás stiahli späť do negatívneho stavu biedy a utrpenia.“ 

„Z hľadiska princípov Nového Zjavenia sa ,Pán, tvoj Boh,‘ stal úplnosťou Pána 

Ježiša Krista. Nikde a v žiadnom inom čase neexistuje žiadna iná Bytosť alebo 

Boh.“ 

„Preto, z právomoci Pána Ježiša Krista, sú tieto Prikázania nahradené dvojakým 

spôsobom: Žiadne z Prikázaní sa už nemá volať prikázanie. Slovo ,Prikázania‘ má 

negatívnu konotáciu. Znamená, že jedinec nemá v tejto veci žiadnu voľbu. Musí 

poslúchať, inak uvidí! Namiesto slova ,prikázania‘ sa odteraz budú používať slová 

,duchovné princípy‘. Ten druhý spôsob je tou novou formuláciou samotných 

Duchovných Princípov.“ 

„Terajšia formulácia Prvého Duchovného Princípu je podaná z pozície pozitívneho 

stavu:“ 

„PRVÝ DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Ja som Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, v súhrne Ľudského Božieho a 

Božieho Ľudského, Kto je tvojím Spasiteľom z negatívneho stavu a 

zo všetkých jeho ziel a lží a Kto je Jediný/Jediná, Kto má Absolútnu 

Moc a Absolútnu Schopnosť vyviesť ťa zo Zóny Vymiestnenia, z 

planéty Nula a zo stavu otroctva do podmienok pozitívneho stavu 

slobody, nezávislosti, lásky a múdrosti. Budeš mať osobný, 

súkromný a intímny vzťah len so Mnou, uvedúc všetky záležitosti 

svojho života do Mojej osobnej pozornosti; nebudeš vzývať 

žiadnych iných prostredníkov alebo bohov pod žiadnymi inými 

menami.“ 

„Od tohto momentu Prvý Duchovný Princíp nahrádza Prvé Prikázanie. Súčasná 

formulácia Prvého Duchovného Princípu, čo sa týka jeho obsahu, významu a 
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aplikácie, bude mať platnosť dovtedy, dokedy bude existovať Zóna Vymiestnenia a 

všetky jej Peklá a dokedy budú planéta Nula a ľudský život v pozícii, v akej sú 

teraz. Len čo budú zrušené a negatívny stav už nebude, tento Princíp bude upravený 

alebo nahradený.“ 

„2. ,Nezhotovíš si žiadnu rytinu‘. Tieto slová obsahujú vo svojom význame hrozbu 

oddelenia vonkajších faktorov života od ich vnútorného, duchovného zdroja. Okrem 

toho naznačujú ohavnosť odvodzovania akéhokoľvek zmyslu života z prírodného 

alebo vonkajšieho stupňa Stvorenia, ktorý je dôsledkom, a nie príčinou duchovného 

tvorivého úsilia Stvoriteľa. ,Zhotoviť si rytinu‘ znamená stelesniť, vysvetľovať 

prírodnými zákonmi a zbaviť božstva čosi, čo má čisto duchovnú, vnútornú a 

internú konotáciu. Zároveň to znamená zduchovniť, zbožštiť a objektivizovať niečo, 

čo samo osebe a ako také nemá žiadny taký význam v žiadnom aspekte svojho bytia 

a existencie. Znamená to tiež oddelenie jedného aspektu božskosti Stvoriteľa, 

vyjadreného v prírodnom stupni, a vyhlásenie ho za skutočného Boha, za jediného 

Boha, ignorujúc fakt, že odraz toho aspektu je len vonkajšou formou manifestácie, 

ktorá sama osebe nie je ani aspektom Boha, ani jediným súcim a existujúcim 

aspektom. Také oddelenie a presun znamená dominanciu negatívneho stavu a 

nastolenie jeho mŕtveho života.“ 

„ ,Rytina‘ v tomto prípade znamená aj pripísanie lásky a dobroty, ktoré sú esenciami 

pravého života, niečomu, čo samo osebe a ako také neobsahuje ani jediné zrnko tej 

lásky a dobroty, a teda žiadny pravý život.“ 

„ ,Ani žiadnu podobizeň ničoho, čo je hore na nebi, alebo čo je dole na zemi, alebo 

čo je vo vode pod zemou.‘ ,Zhotoviť si podobizeň čohokoľvek‘ znamená 

duplikovanie a nahradenie pravého života mŕtvym životom, skutočnú pravdu lžami a 

múdrosť hlúposťou.“ 

„ ,Zhotoviť si akúkoľvek podobu čohokoľvek, čo je hore na nebi‘ znamená 

odmietnutie pravého zdroja života, pozitívneho stavu a Stvoriteľa, nahradiac ich 

falošnými skresleniami, lžami a prekrúteniami, ktoré vyzerajú ako originál, ale 

nemajú v sebe nič originálne alebo z toho originálu.“ 

„ ,Alebo čo je dole na zemi‘ znamená nahradenie pravej duchovnej mentality/ 

duševnosti a vnímania reality lživými, zariadiac, aby vyzerali ako realita a skutočná 

duševnosť, neobsahujúc však nič z pravého života takej reality a takej duchovnej 

duševnosti. Inými slovami, tieto slová znamenajú odstránenie pravých substancií 

života a nahradenie ich zdanlivými, ktoré sa môžu podobať pravde, ale v skutočnosti 

sú prázdne a pusté, bez akéhokoľvek podstatného zmyslu a významu.“ 

„ ,Alebo čo je vo vode pod zemou‘ znamená zámenu alebo nahradenie prírodných 

dobier a prírodných právd (plurál!) reality Stvorenia niečím, čo nemá žiadne také 

kvality a atribúty, ale je ich najexternejšou a najkrajnejšou manifestáciou a 

následkom. Nahradiť pôvod alebo zdroj života jeho najkrajnejšími odvodeninami a 

považovať tieto odvodeniny za zdroj a pôvod života, znamená postaviť všetko na 

hlavu.“ 
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„Teda, konglomerát týchto troch faktorov (neba, zeme, vody a toho, s čím 

súvzťažia), keď sa zamenia a nahradia samotnými odrazmi, znamená aktiváciu a 

mŕtvy život negatívneho stavu. Toto nastoľuje falošné nebo — alebo všetky zlá, 

ktoré nahrádzajú všetky dobrá; falošnú zem — alebo všetky lži, ktoré nahrádzajú 

všetky pravdy; a falošnú vodu — čiže spojenie a pseudo-manželstvo všetkých ziel a 

lží, čiže negatívny stav, ktorý nahrádza pravé duchovné manželstvo dobra a pravdy, 

čiže pozitívny stav.“ 

„Tak, ako je život pozitívneho stavu večným spojením alebo duchovným 

manželstvom lásky a múdrosti, dobra a pravdy a všetkých ostatných duchovných 

princípov, tak je aj život negatívneho stavu spojením alebo pseudo-duchovným 

manželstvom ziel a lží a všetkých ostatných pseudo-duchovných princípov, 

vlastných prirodzenosti negatívneho stavu.“ 

„Avšak ,nebo‘, ,zem‘ a ,voda‘ súvzťažia aj s najvnútornejšou duchovnou mysľou 

(nebo), s vnútornou mysľou alebo duševnosťou (zem) a s vonkajšou mysľou (voda 

alebo more). Odvodzovať z nich akúkoľvek božskosť znamená odvodzovať 

odvodeninu z odvodeniny. Žiadna z týchto myslí sama osebe a ako taká nie je boh. 

Preto z nich nemožno odvodiť nič, čo by bolo hodné uctievania. Odraz odrazu 

odrazu originálu a pripísanie zdroja života a božskosti tomu terciárnemu odrazu je 

popretím pravého Stvoriteľa. V tejto konotácii to ale tiež znamená nahradenie 

pravej mysle a jej troch aspektov falošnou mysľou a jej troma falošnými aspektmi, 

ktoré sa stávajú náhradami sentiencie tej mysle. Tá falošná myseľ je obrazom a 

podobou pravej mysle, predsa však nie je originálom. Ako by sa vám páčilo mať 

napríklad priemernú, bezcennú kópiu originálnej maľby, a potom zbožňovať tú 

kópiu, akoby to bol originál? Dáva to nejaký zmysel? No presne toto urobili 

aktivátori negatívneho stavu. Toto Prikázanie je varovaním pred takým opätovným 

súčasným a budúcim konaním.“ 

„ ,Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť‘ znamená, že prijatie ich do svojho života 

vytvára nutnosť znášať následky, dôsledky a výsledky aktivácie negatívneho stavu. 

Zhotovovať také obrazy a podoby je proces aktivácie negatívneho stavu. Klaňať sa 

im znamená znášať všetky následky, dôsledky a výsledky negatívneho stavu. Toto 

Prikázanie varuje pred takými činmi, lebo s prirodzenosťou negatívneho stavu je 

spätá odplata za jeho prijatie, tak ako je s prijatím pozitívneho stavu spätá odmena. 

Toto je zrejmé z nasledovných slov:“ 

„ ,Lebo Ja, Pán, tvoj Boh, som Bohom žiarlivým, navštevujúcim neprávosť otcov na 

deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia tých, čo Ma nenávidia, ale preukazujem 

milosrdenstvo tisícom, tým, čo Ma milujú a zachovávajú moje prikázania!‘ “ 

„ ,Lebo Ja, Pán, tvoj Boh, som Bohom žiarlivým‘ znamená existenciu jedinej 

reality, duchovnej reality a reality pozitívneho stavu. Životom tejto reality je 

Stvoriteľ, tu nazývaný ,Pán, tvoj Boh‘. Slovo ,žiarlivý‘ znamená, že všetko ostatné, 

čo nepochádza z tejto reality alebo nie je jej integrálnou súčasťou, nemá žiadny 

zmysel a význam. Prijatie niečoho takého uvádza do chodu aktiváciu negatívneho 

stavu, ktorá je bolestivá a škodlivá nielen pre jeho aktivátorov a účastníkov, ale aj 
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pre celé Stvorenie, čiže pre pravú realitu pozitívneho stavu. Súčasne to znamená, že 

každá alternatíva — prijatie, alebo odmietnutie pozitívneho stavu — podstatou 

svojho obsahu prináša všetky následky takých činov. Aktivátori negatívneho stavu 

sa tu volajú ,otcovia‘ a všetci, čo sa stotožňujú so životom negatívneho stavu, sa 

volajú ,deti‘.“ 

„ ,Navštevovať ich neprávosť‘ znamená aktivovať následky falošnej a zlej reality 

negatívneho stavu. ,Do tretieho a štvrtého pokolenia tých, čo Ma nenávidia‘ 

znamená pokiaľ existuje negatívny stav a je proti pravej realite pozitívneho stavu, 

ktorého životom je Stvoriteľ.“ 

„Tieto slová však tiež znamenajú proroctvo, že negatívnemu stavu nebude dovolené 

trvať na neurčito, ale len do tretieho — všetky aspekty negatívneho stavu, a štvrtého 

pokolenia — ich úplné vyčerpanie. ,Tretie pokolenie‘ znamená v tejto konotácii 

úplné odhalenie prirodzenosti negatívneho stavu. ,Štvrté pokolenie‘ znamená v tejto 

konotácii v jednom časovom cykle. ,Štyri‘ znamená zavŕšenie jedného časového 

cyklu. Nehovorí sa tam piate alebo šieste, alebo na neurčito, ako je to v prípade 

následkov prijatia a stotožnenia sa s pozitívnym stavom, čo je opísané v 

nasledujúcich slovách.“ 

„ ,Ale preukazujem milosrdenstvo tisícom, tým, čo Ma milujú a zachovávajú Moje 

prikázania.‘ Tu sú opísané následky a dôsledky prijatia pozitívneho stavu (,milovať 

Ma‘). ,Preukazovať milosrdenstvo‘ znamená zdieľať všetky atribúty, charakteristiky 

a podmienky pozitívneho stavu, ktoré sú čistá láska a múdrosť a veľké potešenie a 

radosť. Ako vidíte, v tomto význame nie sú dané žiadne obmedzenia, ako dlho toto 

zdieľanie a opätovanie (,preukazujem milosrdenstvo, tým, čo Ma milujú) bude 

pokračovať. Je povedané ,tisícom‘ — plurál. To znamená navždy, do večnosti.“ 

„Ak je pozitívny stav, ktorý je Prirodzenosťou Pána, vášho Boha, jediná realita, 

potom musí trvať naveky. Čokoľvek, čo má Prirodzenosť Absolútneho Boha, je 

navždy, pretože Boh vždy JE. Preto nemôžete ohraničovať trvanie toho. Výsledky 

úplného prijatia a stotožnenia sa s pozitívnym stavom zaručujú toto ,milosrdenstvo‘ 

alebo zdieľanie a opätovanie naveky, bez akýchkoľvek časových obmedzení. Toto 

nie je obmedzené len na jeden časový cyklus, ako je to v prípade negatívneho stavu, 

platí to pre všetky časové cykly, od večnosti do večnosti.“ 

„ ,Preukazovať milosrdenstvo‘ znamená tiež brať do úvahy relativitu tých, ktorí sú 

členmi pozitívneho stavu, a postúpiť im k zdieľaniu z Absolútnej Prirodzenosti 

Pána, vášho Boha len toľko, koľko môže každý člen pozitívneho stavu prijať v 

každom momente svojho bytia a existencie v súlade so Zákonom duchovného 

pokroku.“ 

„ ,Zachovávať Moje prikázania‘ znamená stotožniť sa so všetkými duchovnými 

princípmi pozitívneho stavu. ,Milovať Ma‘ znamená prijať svojho Stvoriteľa ako 

jediný zdroj života a opätovať Jeho/Jej Lásku.“ 

„V konotácii súčasnej pozície Nového Zjavenia je teraz toto Prikázanie nahradené 

nasledovným:“  
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„DRUHÝ DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Je a existuje len jedna realita — realita pozitívneho stavu. 

Pozitívny stav je Absolútnou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, 

tvojho Boha, Ktorý/Ktorá neustále vyžaruje tento stav do Svojho 

Stvorenia. Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, pretože je Absolútny, aj keď 

je vždy prítomný vo Svojom Stvorení, predsa len vo všetkých 

ohľadoch Svoje Stvorenie presahuje a je viac než samotný pozitívny 

stav. Preto nemôže byť nič pozitívnej povahy odvodzované zo 

žiadnej časti Stvorenia, zo žiadnej z jeho foriem, aspektov, úrovní a 

stupňov, ale len z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je viac, než 

všetky tie časti. Robiť také odvodzovanie z ktorejkoľvek časti 

samotného Stvorenia je škodlivé a zraňujúce pre každého, kto 

prijme a stotožní sa s takou odvodeninou. Ponesieš následky takej 

separácie a nahradenia, ako aj pozitívne následky ako výsledok 

svojho uznania, prijatia a stotožnenia sa s faktom, že jediným 

zdrojom pozitívneho stavu a všetkého života je Pán Ježiš Kristus, 

ktorý presahuje úplne všetko, vrátane Svojho Stvorenia.“ 

„Máš uctievať priamo len Pána Ježiša Krista, vyhýbajúc sa 

ohavnému uctievaniu výtvorov Jeho/Jej tvorivého úsilia. Výtvory 

takého úsilia nemôžu byť nikdy náhradou za Tvorcu týchto 

výtvorov. Lebo JA, Pán Ježiš Kristus, SOM absolútne spravodlivý a 

milujúci Boh, Ktorý/Ktorá vymedzuje existenciu negatívneho stavu 

tých, čo učinili také výtvory zdrojom svojich životov, len na jeden 

časový cyklus, Ktorý/Ktorá však udržiava a poskytuje všetko 

potešenie a radosť Svojej Prirodzenosti a pozitívneho stavu navždy, 

do večnosti tým, čo opätujú Moju lásku a žijú v súlade s Mojimi 

duchovnými princípmi.“ 

„Tento Druhý Duchovný Princíp bude mať platnosť po všetky časové cykly. Od 

tejto chvíle nahrádza Druhé Prikázanie.“ 

„3. ,Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo‘ znamená používať všetky 

duchovné princípy, obsiahnuté v Jeho/Jej Prirodzenosti (Meno), z iných než 

duchovných dôvodov. Robiť niečo nadarmo znamená robiť to so zlými úmyslami, z 

nesprávnych dôvodov a s nevhodnou motiváciou. Znamená to tiež robiť niečo nie 

kvôli samotnému princípu, nie kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, ale z nejakých iných, 

postranných alebo sebeckých dôvodov. Robiť to z týchto špatných dôvodov; 

používať duchovné princípy za účelom manipulácie, využívania, zneužívania a 

urážania iných; používať meno Božie na ubližovanie alebo škodenie komukoľvek a 

čomukoľvek znamená brať meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Taký čin má za 

následok trest, ktorý je obsiahnutý v podstate akéhokoľvek typu zneužívania alebo 

zlého zaobchádzania. Toto je zjavné z druhej časti Tretieho Prikázania, kde je 

uvedené: ,lebo Pán nebude považovať za nevinného toho, kto berie Jeho meno 

nadarmo!‘ Každý musí niesť následky takého zlého používania a zneužívania.“ 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 570 - 

„Všetky duchovné princípy boli sformulované a dané všetkým za určitým účelom — 

používať ich produktívne, konštruktívne, tvorivo a v prospech všetkých, kvôli 

Pánovi Ježišovi Kristovi a kvôli samotným princípom — lebo robiť to a tak je 

správne. Používať ich na akékoľvek iné účely znamená brať meno Pána, svojho 

Boha, nadarmo, privolávajúc nevyhnutný trest. V takom prípade sa dotyčný stáva 

vinným z podvodu a sprenevery bohatstva, ktoré mu venoval jeho/jej Pán Boh. 

Pokiaľ s tým neprestane a neoľutuje to, požiadajúc o milosrdenstvo a odpustenie 

Pána toho bohatstva, spôsobí si všemožnú bolesť a ujmu, stanúc sa otrokom 

negatívneho stavu, čo ho vylúči z členstva v pozitívnom stave.“ 

„V konotácii súčasnej pozície Nového Zjavenia toto prikázanie znamená 

zneužívanie a zlé používanie duchovných princípov Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista na ospravedlňovanie a odôvodňovanie svojich vlastných túžob, prianí, 

chcení, postojov a spôsobov správania, nezlučiteľných s obsahom a zmyslom 

samotných tých princípov. Znamená to tiež používanie mena Pán Ježiš Kristus v 

akomkoľvek inom význame než vo význame Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, ako 

Jediného Boha Nedielneho. Používať toto Meno v akomkoľvek inom význame než 

vo význame tejto Novej Prirodzenosti odteraz znamená brať to Meno nadarmo. 

Takým konaním sa dotyčný vylučuje z členstva v pozitívnom stave. Keď už je raz 

vylúčený, musí niesť následky toho vylúčenia.“ 

„V tomto ohľade sa Tretie Prikázanie nahrádza nasledovným, Tretím Duchovným 

Princípom:“ 

„TRETÍ DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Meno Božie je Pán Ježiš Kristus. Používať toto Meno Božie v 

akomkoľvek inom význame alebo používať ho ako prostriedok 

manipulácie, využívania, zneužívania alebo špatného zaobchádzania 

s inými, alebo používať ho s akoukoľvek postrannou, neduchovnou 

motiváciou a úmyslom, znamená vylúčenie sa z členstva v 

pozitívnom stave. Následok takého vylúčenia je pripravenie sa o 

všetko, čo je obsiahnuté v prirodzenosti pozitívneho stavu.“ 

„Tretí Duchovný Princíp bude platný do konca tohto časového cyklu. Len čo sa 

tento časový cyklus skončí, bude upravený, preformulovaný alebo nahradený. Od 

tohto momentu však nahrádza Tretie Prikázanie.“ 

„4. ,Pamätaj na deň Sabatu, aby si ho svätil.‘ Pamätať na deň Sabatu v tejto 

konotácii znamená byť si vždy vedomý svojho pravého a skutočného pôvodu. Treba 

mať neustále na mysli, že zdrojom pravého života je Absolútny Zdroj Života — Pán 

Ježiš Kristus — Ktorý/Ktorá sa v čase, keď bolo toto prikázanie dané, volal Pán, 

tvoj Boh. Svätiť ho znamená mať toto na pamäti, uznať to a prijať ako 

nepopierateľný fakt, ako axiómu. Ďalším významom slova ,Sabat‘ je stav 

definitívneho dokončenia, stav dokonalosti a stav toho najvnútornejšieho. V tomto 

stave robí človek všetko z toho najvnútornejšieho a všetko priraďuje tej 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli, kde je prítomnosť Pána, vášho Boha. Byť v 



KAPITOLA 24 

- 571 - 

prítomnosti Pána, svojho Boha, znamená byť v úplnom mieri, pokoji, kľude a tíšine. 

Tento stav nie je dovolené rušiť žiadnymi inými faktormi.“ 

„Vždy, keď sa jedinec nachádza v stave vnútrajška, čiže v prítomnosti Pána, svojho 

Boha, komunikuje so zdrojom svojho života — Stvoriteľom. Tá komunikácia je 

základom, na ktorom je postavené všetko ostatné a z ktorého pochádza všetko 

ostatné. Preto je to ten najsvätejší a najželateľnejší stav.“ 

„Tretí význam slova ,Sabat‘ je praktický. Odporúča sa venovať niečo zo svojho 

každodenného času pravidelnému procesu vchádzania dovnútra, za účelom tejto 

životne dôležitej a zásadnej komunikácie so svojím Stvoriteľom a Tvorcom.“ 

„ ,Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu‘ znamená, že ste zodpovední 

a povinní skladať účty za svoj život, ktorý vám bol poskytnutý vaším Pánom 

Bohom, a že si máte zaopatriť všetky nutné prostriedky na to, aby ste zachovávali 

ten život funkčný, užitočný, napĺňajúci a uspokojujúci. ,Šesť dní‘ tu znamená 

väčšinu času, ale nie stále. Číslo šesť v tejto konotácii znamená nie všetok čas a 

,dni‘ znamenajú takmer všetok čas. Starostlivosť o váš každodenný život si vyžaduje 

vašu pozornosť po väčšinu času.“ 

„V ďalšom význame ,šesť dní‘ znamená šesť krokov duchovnej transformácie z 

negatívneho stavu do pozitívneho stavu, vrcholiac v siedmom dni, ktorý je stavom 

dokončenia a začlenenia sa do pozitívneho stavu a odpočinutia si od negatívneho 

stavu. Keď už je niekto v pozitívnom stave, čiže v siedmom dni, nie je už viac 

vystavený biede, utrpeniu, zmätku, rozptyľovaniu, nepokoju, násiliu a neistote 

negatívneho stavu. Len čo jedinec príde do pozitívneho stavu, čiže v siedmy deň — 

Sabat — žiadne aspekty jeho mysle a individuality už nemôžu byť vystavené 

protivnej prirodzenosti negatívneho stavu. Toto sa myslí nasledovnými slovami 

Štvrtého Prikázania: ,Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 

siedmy deň je Sabat Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš pracovať: ty ani tvoj syn, 

ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani tvoj cudzinec, 

ktorý je v tvojich bránach.‘ “ 

„Týmito slovami (syn, dcéra atď.) sú opísané rôzne aspekty jedincovej mysle, od 

najvnútornejšej duchovnej mysle (slovom ,ty‘) po najexternejšie a najzovňajšie 

aspekty vedomej mysle, venujúce sa skúmaniu a vedomému uvedomovaniu si 

svojho fyzického prostredia (slovami ,tvoj cudzinec, ktorý je v tvojich bránach‘). 

Len čo je proces duchovnej transformácie dokončený a nastolený siedmy deň alebo 

Sabat — pravý duchovný a nebeský stav — žiadny z aspektov celej mysle nemôže 

už byť vystavený ničomu, čo je vlastné prirodzenosti negatívneho stavu. Toto je 

skutočný význam tohto prikázania.“ 

„ ,Lebo za šesť dní urobil Pán nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy 

deň odpočíval...‘ Tu je opísaný proces úplnej duchovnej transformácie sentientnej 

mysle, uväznenej v negatívnom stave, a ako boli najprv duchovná myseľ (Nebo); 

potom vnútorná myseľ (zem); a potom vonkajšia myseľ (more) a všetky ich rôzne 

súhrnné aspekty (a všetko, čo je v nich) vyslobodené z otroctva negatívneho stavu a 
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skonvertované do pozitívneho stavu. A pretože z mŕtveho života negatívneho stavu 

vás nemôže vyslobodiť nikto iný, len Pán, váš Boh, Pán je ten, Kto je Tvorcom a 

Osloboditeľom pozitívneho stavu vo všetkých aspektoch vašej mysle a života. To, 

že na siedmy deň odpočíval, znamená, že dielo tejto transformácie bolo úspešne 

dokončené a jeho výsledky boli trvale nastolené.“ 

„ ,Preto Pán požehnal deň Sabatu a posvätil ho‘ znamená, že výsledky duchovnej 

transformácie sú nebeským stavom, ktorý presahuje akékoľvek iné stavy. Taký stav 

má byť udelený každému, kto dokončil tento proces, so všetkými dôsledkami 

pozitívneho stavu Nebies, pretože v tom stave je večná prítomnosť Pána, vášho 

Boha (,posvätil ho‘).“ 

„V konotácii súčasnej časti Nového Zjavenia toto prikázanie znamená, že konečným 

výsledkom akejkoľvek duchovnej transformácie je plné prijatie Novej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista do svojho života. Toto prijatie predstavuje jedincov ,deň Sabatu‘, 

ktorého výsledkom bude nakoniec úplný pokoj od akýchkoľvek vplyvov a aspektov 

mŕtveho života negatívneho stavu (po vašom odchode z negatívneho stavu). To tiež 

prorocky naznačuje, že Pán, váš Boh, ,neodpočíval‘, kým nezačlenil a nezlúčil so 

Svojou Prirodzenosťou ľudské fyzické telo-mäso a nestal sa Pánom Ježišom 

Kristom. Tento fakt Mu/Jej teraz umožňuje zahájiť proces duchovnej transformácie 

všetkých, ktorí sú uväznení v negatívnom stave na ktoromkoľvek mieste, z ich 

vlastnej pozície, a na ich žiadosť ich vyviesť z práce ich šiestich dní do siedmeho 

dňa pokoja, radosti a šťastia pozitívneho stavu — Sabatu — a do najvnútornejšieho 

stavu.“ 

„Z tohto pramení formulácia Štvrtého Duchovného Princípu:“ 

„ŠTVRTÝ DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Pamätaj na pravý zdroj svojho života a na všetky duchovné 

princípy, zakorenené v tvojej najvnútornejšej Duchovnej Mysli. 

Máš vyvažovať svoj život takým spôsobom, aby si venoval patričnú 

a rovnakú starostlivosť všetkým aspektom, úrovniam, stupňom a 

sféram svojho každodenného života a žitia. Si zodpovedný a povinný 

skladať účty za svoj vlastný život, a len za svoj vlastný život, jeho 

Absolútnemu Tvorcovi — Pánovi Ježišovi Kristovi. Máš venovať 

niečo zo svojho každodenného času vchádzaniu dovnútra, zahrnúc 

do toho procesu všetky aspekty svojej mysle — od najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle po najexternejšiu, vonkajšiu vedomú myseľ — a v 

tom stave máš komunikovať a byť v dôvernom kontakte s Pánom 

Ježišom Kristom, tvojím Bohom, ktorý je vždy prítomný v tom 

stave. Máš uznať fakt, že tvoja duchovná transformácia z položenia 

mŕtveho života negatívneho stavu do položenia pravého života 

pozitívneho stavu a stanie sa nebeským mužom/ženou sa môže 

aktualizovať, uskutočniť a stať realitou len vďaka snahám Pána 

Ježiša Krista, tvojho Boha osobne. Dokončenie tvojej duchovnej 
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transformácie, a napokon stanie sa mužom/ženou nebies, je 

požehnané a posvätené Pánom Ježišom Kristom, tvojím Bohom.“ 

„Odteraz tento Štvrtý Duchovný Princíp nahrádza Štvrté Prikázanie.“ 

„Platnosť väčšiny obsahu Štvrtého Duchovného Princípu, s určitými budúcimi 

úpravami po ukončení tohto časového cyklu, je aplikovateľná na všetky časové 

cykly. Posledná časť tohto Princípu bude na konci tohto časového cyklu 

preformulovaná a pravdepodobne nahradená.“ 

„5. ,Cti si otca svojho a matku svoju, aby tvoje dni mohli byť dlho na zemi, ktorú ti 

Pán, tvoj Boh, dáva.‘ “  

„ ,Ctiť si otca svojho a matku svoju‘ znamená uznať a prijať fakt, že každý sa zrodil 

z dvoch prvkov, použitých Pánom Ježišom Kristom, vaším Bohom — z 

maskulínneho zdrojového prvku (,otec‘) a z feminínneho zdrojového prvku 

(,matka‘). Znamená to tiež, že esenciou jedincovho života je dobrota a láska 

(,matka‘) a substanciou jedincovho života je pravda a múdrosť (,otec‘). Sú spojené v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli a sú kľúčom, ktorým sa otvára vstup do 

pozitívneho stavu. Pozitívny stav je duchovným manželstvom feminínnych a 

maskulínnych princípov, lásky a múdrosti, dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a 

viery. Ctenie si ich, čiže prijatie ich ako integrálnej súčasti svojho života je zárukou 

toho, že ,tvoje dni budú dlho na zemi, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva‘.“ 

„ ,Tvoje dni mohli byť dlho‘ znamená navždy, do večnosti. Slovo ,dlho‘, keď sa 

aplikuje na pozitívny stav, znamená navždy, do večnosti. ,Na zemi‘ znamená 

pozitívny stav Nebies. Ako si pamätáte, deti Izraela mali zdediť krajinu Kanaán. 

Duchovnou súvzťažnosťou krajiny Kanaán je pozitívny stav Nebies. ,Ktorú ti Pán, 

tvoj Boh, dáva‘ znamená, že je to Jeho/Jej pozitívny stav a že On/Ona ho dáva ako 

dedičstvo každému, kto sa nachádza v stave vyššie opísaného duchovného 

manželstva.“ 

„V konotácii tejto časti Nového Zjavenia toto prikázanie znamená, že Nová 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ktorá v Sebe zahŕňa aj všetky prvky svetského otca 

(Jozefa) a svetskej matky (Márie), sa má ctiť ako jediný Zdroj skutočného materstva 

a otcovstva a ako Absolútne Zjednotenie a Duchovné Manželstvo všetkých prvkov 

bytia a existencie, vrátane prvkov vzatých zo Zóny Vymiestnenia a planéty Nula (po 

ich očistení od všetkých ziel a lží a po ich Zbožštení). Ctiť si tento fakt zaručuje, že 

dotyčný bude navždy dedičom daru Pána Ježiša Krista, svojho Boha — večného 

života v pozitívnom stave.“ 

„Z tohto faktu pramení formulácia Piateho Duchovného Princípu:“ 

„PIATY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Miluj, rešpektuj a cti si Pána Ježiša Krista, svojho Boha, v Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti ako svojho jediného pravého Otca a Matku, 

Ktorý/Ktorá je Absolútnym Zjednotením a Integráciou všetkých 

prvkov v bytí a existencii a všetkých prvkov bytia a existencie. 
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Spoznaj, miluj, rešpektuj a prijmi svoju pravú prirodzenosť, ktorá 

pochádza z duchovného manželstva všetkých princípov feminity a 

všetkých princípov maskulinity, lásky a múdrosti, dobra a pravdy a 

pozitívnych skutkov a viery, poskytnutých ti Pánom Ježišom 

Kristom, tvojím Bohom, aby si sa mohol stať večným dedičom a 

vlastníkom pozitívneho stavu Nebies, ktorý ti Pán Ježiš Kristus, tvoj 

Boh, dáva slobodne a jednoznačne, navždy, do večnosti.“ 

„Odteraz tento Piaty Duchovný Princíp nahrádza Piate Prikázanie. Bude platiť po 

všetky časové cykly.“ 

„6. ,Nezabiješ‘. Toto prikázanie naznačuje, že každému je daný dar života slobodne. 

Bez ohľadu na to, čo vy alebo iní robia s tým životom, keďže je to ich život, a nie 

váš, nemáte právo zrušiť ten život nijakým spôsobom a štýlom. V dare života, v 

schopnosti každého byť slobodný, vykonávať voľby a meniť sa, je prítomnosť Pána, 

vášho Boha. Páchaním akéhokoľvek násilia na tom živote rušíte tú prítomnosť 

(zabíjate ju).“ 

„Ďalším významom slova ,nezabiješ‘ je ničenie akéhokoľvek duchovného 

uvedomenia v sebe alebo v druhých. Popierať, že existuje Boh, že duchovné 

princípy sú skutočnými regulátormi všetkých aspektov akéhokoľvek života a 

presviedčať iných o tejto lži znamená duchovne zabíjať seba a iných. Toto je 

najhorší druh zabitia.“ 

„V konotácii tejto časti Nového Zjavenia zabiť niekoho znamená presviedčať seba a 

iných, po prijatí faktu, že Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti je 

Jediným Pánom, vaším Bohom, Najvyšším, že to tak nie je, a následne odmietať a 

popierať všetky duchovné princípy Nového Zjavenia a Novú Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista. Takto konať znamená duchovne zabíjať seba a iných. Takéto zabitie 

je horšie než akékoľvek iné. Pre takého jedinca by bolo lepšie, keby pôvodne vôbec 

neprijal zásady Nového Zjavenia.“ 

„Z pozície tejto časti Nového Zjavenia je formulácia Šiesteho Duchovného 

Princípu nasledovná:“ 

„ŠIESTY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Máš rešpektovať život a voľby každého jedinca bez ohľadu na to, 

aké voľby to sú. Máš sa vyhýbať tomu, aby si úmyselne a zámerne 

škodil, ubližoval alebo používal násilie akoukoľvek formou a 

spôsobom voči komukoľvek, voči sebe, alebo voči Pánovi Ježišovi 

Kristovi, tvojmu Bohu.“ 

„Tento Šiesty Duchovný Princíp nahrádza Šieste Prikázanie. Má platnosť po všetky 

časové cykly.“ 

„7. ,Nescudzoložíš‘. Toto prikázanie má v podstate tri významy. Jeden sa týka 

Boha. Uctievať akéhokoľvek iného Boha alebo bohov, alebo osoby, alebo veci než 

Jediného Boha — Stvoriteľa — je duchovným cudzoložstvom. Ak je niekto 
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predĺžením a procesom svojho Stvoriteľa, považovať za svojho Stvoriteľa niekoho 

iného je cudzoložné; znamená to byť neverný pravde. V tomto ohľade je Stvoriteľ 

ponímaný ako Manžel Svojho Stvorenia (všetkých sentientných entít) a Stvorenie 

(všetky sentientné entity) ako Jeho/Jej manželka. Preto, ak táto ,manželka‘ považuje 

za svojho milenca niekoho iného než svojho právoplatného a zákonitého Manžela, 

je vinná z cudzoložstva.“ 

„Druhý význam sa týka každého vlastnej prirodzenosti. Každý je jedinečným 

nositeľom jedinečného aspektu života. Je neodlučiteľne spojený alebo v manželstve 

s tým aspektom. Túžiť, chcieť alebo spájať sa s akýmkoľvek iným aspektom, ktorý 

nemá jedincovu vlastnú prirodzenosť, a preto k nemu nepatrí, znamená cudzoložiť 

alebo byť cudzoložný. Jedinec sa stáva neverným svojej vlastnej prirodzenosti, s 

ktorou je naveky v manželstve.“ 

„Každý je vždy svojou vlastnou prirodzenosťou. Toto sa nikdy nemôže zmeniť. 

Koniec koncov, každého jedinečná prirodzenosť je určená jedinečným aspektom 

života zo Stvoriteľa. Každý je Jeho/Jej predĺžením a procesom. Prirodzenosť tohto 

aspektu, pretože je jeho zdroj Absolútny, sa nemôže nikdy vyčerpať. Dotyčný je 

teda s ním naveky v manželstve.“ 

„Túžiť po nejakej inej prirodzenosti alebo chcieť sa vzdať alebo potlačiť, alebo 

zatlačiť ju a namiesto toho hrať alebo prijať inú rolu alebo prirodzenosť, alebo 

totožnosť znamená páchať cudzoložstvo voči svojej vlastnej prirodzenosti.“ 

„Tretí význam tohto pojmu sa týka vzťahu s inými jedincami, najmä s opačným 

pohlavím. Akýkoľvek vzťah s kýmkoľvek z akýchkoľvek iných dôvodov než kvôli 

vzájomnému prospechu, zdieľaniu, výmene, opätovaniu, radosti, rozkoši, pôžitku a 

dobru všetkých je cudzoložný. Toto platí najmä ak je to vzťah v záujme 

postranných, sebeckých dôvodov, s postrannými úmyslami a motiváciami, bez 

akéhokoľvek ohľadu alebo zreteľa na potreby a prirodzenosť tej druhej osoby 

(osôb).“ 

„V tomto prípade dotyčný porušuje všetky duchovné princípy vzťahu. Také 

porušenie predstavuje skutočný cudzoložný vzťah.“ 

„Toto ponímanie je platné aj v konotácii tejto časti Nového Zjavenia, s jednou 

zmenou: Tá zmena sa týka Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Ako si pamätáte 

z druhej kapitoly tejto knihy, bolo tam uvedené, že každý, kto po prečítaní tých slov 

bude naďalej uctievať nejakého iného Boha — pod akýmkoľvek iným menom — 

než Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej pravej Prirodzenosti, a každý, kto odmieta a 

popiera princípy Nového Zjavenia a namiesto toho lipne na starom a tradičnom 

spôsobe uctievania Boha, pácha duchovné cudzoložstvo.“ 

„Z vyššie uvedeného tvrdenia vyplýva Siedmy Duchovný Princíp:“ 

„SIEDMY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Máš uctievať len Pána Ježiša Krista, tvojho Boha, v Jeho/Jej 

Pravej Novej Prirodzenosti. Máš byť naveky verný a oddaný 
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Jeho/Jej Prirodzenosti a svojej vlastnej prirodzenosti. Máš 

nadväzovať vzťah so všetkými ostatnými jedincami len z pozície 

svojej vlastnej jedinečnej prirodzenosti a len s pozitívnym a dobrým 

úmyslom a motiváciou a zo správnych dôvodov, kvôli všetkým 

duchovným princípom takých vzťahov.“ 

„Tento Siedmy Duchovný Princíp nahrádza Siedme Prikázanie. Obsah tohto 

princípu bude platný po všetky časové cykly.“ 

„8. ,Neukradneš‘. Toto Prikázanie má dva významy. Jeden sa týka duchovného 

princípu, že všetko súce a existujúce patrí Pánovi, vášmu Bohu, teraz Pánovi 

Ježišovi Kristovi, vášmu Bohu. Tvrdiť, že to nie je tak a nástojiť na tom, že to, čo 

kto má, je jeho/jej vlastné, znamená kradnúť to právoplatnému majiteľovi. Celé 

Stvorenie patrí Stvoriteľovi. On/Ona je právoplatný majiteľ Stvorenia. Preto tvrdiť, 

že niečo v Stvorení je niekoho vlastný majetok, privlastňujúc si to bez dovolenia 

Stvoriteľa a bez uznania pravého Zdroja a Vlastníka toho, znamená byť zlodej a 

lupič.“ 

„Druhý význam sa týka faktu, že každý jedinec má právo vlastniť svoju vlastnú 

individualitu a všetky statky a zložky k nej pripojené, vo všetkých ich aspektoch, 

vrátane fyzických a prírodných aspektov. To vlastníctvo tomu jedincovi pridelil 

Stvoriteľ. Násilne si prisvojiť niečo, čo patrí iným, v akomkoľvek ohľade alebo 

akýmikoľvek prostriedkami či spôsobom, znamená byť zlodej a lupič. Znamená to 

tiež byť v negatívnom stave.“ 

„V konotácii tejto časti Nového Zjavenia zostáva vyššie uvedená definícia platná 

s dôležitým dodatkom, že každý, kto popiera Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 

a to, že On/Ona je Jediný Boh Nedielny, je zlodej a lupič tohto faktu. Keďže nie je a 

neexistuje iný Boh, všetko v Stvorení, ako aj v Zóne Vymiestnenia a na planéte 

Nula patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. On/Ona je teraz, po získaní Novej 

Prirodzenosti, jediný právoplatný vlastník všetkého súceho a existujúceho, vrátane 

celej Zóny Vymiestnenia a planéty Nula. Každý, kto si nárokuje vlastníctvo 

ktorejkoľvek z týchto oblastí, stavov, kondícií, procesov alebo čohokoľvek, čo máte, 

okráda Pána Ježiša Krista, stávajúc sa tak zlodejom a lupičom.“ 

„Z tohto vyplýva formulácia Ôsmeho Duchovného Princípu:“ 

„ÔSMY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Máš uznať a prijať fakt, že Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, je jediný 

oprávnený vlastník úplne všetkého súceho a existujúceho, bez 

akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho. Máš si ctiť svoje vlastné 

právo a výsadu vlastniť a mať svoju vlastnú individualitu, ako aj 

právo akýchkoľvek iných jedincov vlastniť ich vlastné individuality 

a všetko, čo im patrí v akomkoľvek zmysle a v akýchkoľvek ich 

aspektoch, bez toho, aby si si niekedy privlastňoval, čo ti nepatrí a 

čo nie je súčasťou tvojho vlastného majetku.“ 



KAPITOLA 24 

- 577 - 

„Opäť, tento Ôsmy Duchovný Princíp nahrádza Ôsme Prikázanie, súc platný po 

všetky časové cykly.“ 

„9. ,Nevydáš falošného svedectva proti svojmu blížnemu‘. Toto Prikázanie má tiež 

dva významy. Jeden sa týka Pána, vášho Boha. Znamená, že nikto by si o Bohu 

nemal nikdy myslieť, pociťovať alebo hovoriť nič, čo nie je pravda a čo nie je 

neoddeliteľným stavom Jeho/Jej Prirodzenosti. Takže, napríklad tvrdiť, že Boh 

osobne trestá ľudí alebo ich odsudzuje do Pekiel atď., znamená vydávať falošné 

svedectvo proti Bohu. Keďže On/Ona je Absolútny Pán a Vládca všetkého, On/Ona 

je váš Najbližší Blížny. Svedčiť o Jeho/Jej Prirodzenosti spôsobom, ktorý je s tou 

Prirodzenosťou nezlučiteľný, alebo pripisovať Bohu skutky, správanie, postoje, 

charakteristiky alebo črty, ktoré nie sú z Jeho/Jej Prirodzenosti a ktoré nie je 

schopný konať, znamená vynášať falošné svedectvo proti svojmu Blížnemu Číslo 

Jedna. Druhý význam tohto Prikázania sa týka vlastnej prirodzenosti každého a ako 

vníma prirodzenosť iných.“ 

„V tejto konotácii je prirodzenosť každého tiež jeho/jej blížnym, tak ako je jeho/jej 

blížnym akákoľvek iná sentientná entita. Myslieť si, cítiť, hovoriť alebo tvrdiť o 

sebe, a tiež o iných niečo, čo nie je tak alebo čo nie je súčasťou jeho/jej alebo ich 

vlastnej prirodzenosti, alebo pripisovať sebe alebo iným akékoľvek skutky, pocity, 

emócie, myšlienky, úmysly, správanie a postoje, ktoré jemu/jej alebo iným nikdy 

neprišli na um, znamená vydávať falošné svedectvo proti sebe a/alebo iným. V 

konotácii tejto časti Nového Zjavenia je obsah tohto Prikázania plne platný, s 

dôležitým dodatkom, že tvrdiť, myslieť si, mať pocit alebo hovoriť, že Pán Ježiš 

Kristus nie je Jediný Boh Nedielny a že neskrížil, nevniesol a nevčlenil Svoje 

ľudské telo-mäso do celku Svojej Prirodzenosti, alebo že On/Ona nie je jediný 

Spasiteľ, Pán a Vládca úplne všetkého, vrátane Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, 

znamená vydávať falošné svedectvo proti Nemu/Nej ako proti svojmu Najbližšiemu 

Blížnemu.“ 

„Preto v tomto ohľade je formulácia Deviateho Duchovného Princípu nasledovná:“ 

„DEVIATY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Máš si myslieť, pociťovať, hovoriť a tvrdiť o Pánovi Ježišovi 

Kristovi, svojom Bohu, ako aj o iných a o sebe len to, čo je pravdivé, 

správne a náležité, bez pridávania, skresľovania, prekrúcania, 

falšovania alebo popierania čohokoľvek, čo im náleží. Oni všetci sú 

tvoji blížni; a Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, je tvoj Najbližší Blížny.“ 

„Presne od tohto momentu Deviaty Duchovný Princíp nahrádza Deviate Prikázanie. 

Jeho platnosť bude zachovaná po všetky časové cykly, s príslušným pravidelným 

prehodnocovaním, najmä pred začiatkom každého Nového Časového Cyklu.“ 

„10. ,Nebudeš bažiť po dome svojho blížneho; nebudeš bažiť po žene svojho 

blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho 

oslovi, ani po ničom, čo jeho jest‘. Jedna konotácia tohto Prikázania sa týka 

Stvoriteľa ako Absolútneho Blížneho. Druhá sa týka každého jednotlivca. Čo sa 
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týka prvej konotácie tohto významu, jedinec by nikdy nemal bažiť, prahnúť alebo si 

intenzívne priať byť Bohom, mať Jeho/Jej moc (dom blížneho); mať Jeho/Jej 

Prirodzenosť a/alebo Jeho/Jej Myseľ (žena blížneho); Jeho/Jej Absolútne Atribúty 

(sluhovia a slúžky); žiadnu z Jeho/Jej Absolútnych Schopností (vôl); Jeho/Jej 

Absolútnu Rozhodnosť (osol) či akékoľvek iné črty, kondície, stavy alebo čokoľvek, 

čo je čisto Božskej Prirodzenosti.“ 

„V tomto ohľade toto prikázanie znamená, že nikto nemôže byť nikdy Bohom; že 

nikto nie je Boh, pretože, súc stvorený, nemôže byť nikdy absolútny, ale len 

relatívny k tomu absolútnemu. Z tohto významu pochádza druhá konotácia tohto 

Prikázania: Každý má uznať a prijať fakt, že nie je Boh a že nikdy nemôže 

dosiahnuť Absolútnu Úroveň Boha, pretože Boh bude vždy presahovať akúkoľvek 

úroveň, položenie, stav alebo čokoľvek, čo môže ktokoľvek dosiahnuť. Preto má 

byť každý vďačný, uznanlivý, oceňujúci a spokojný s tým, čím je a s tým, čo má, 

prijmúc svoju vlastnú prirodzenosť a všetky statky k nej priložené v akejkoľvek 

forme a stave, prijmúc obmedzenosť svojej relatívnej prirodzenosti, bez toho, aby 

niekedy závidel iným jedincom ich prirodzenosť a statky, alebo aby chcel mať, čo 

majú iní, alebo byť taký, ako sú oni.“ 

„Z hľadiska tejto časti Nového Zjavenia zostáva obsah tohto prikázania v súčasnosti 

plne platný a aplikovateľný s jedným dôležitým dodatkom: Jedinec nebude prahnúť, 

túžiť, želať si alebo bažiť po tom, aby bol Absolútnym Spojením a Zjednotením 

všetkých prvkov Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, ako je Pán Ježiš 

Kristus.“ 

„Ďalším aspektom tohto prikázania je vyhýbať sa venovaniu všetkých svojich 

životných snáh, zameriavaniu svojich intenzívnych túžob a žiadostivosti na 

získavanie podobných vecí a majetku, ako majú iní ľudia, aby sa s nimi súťažilo a 

ukázalo sa im, že je možné mať rovnaké veci, a ešte lepšie. Takýto postoj okráda o 

všetky dôležité životné energie. Tieto energie, dané každému Pánom Ježišom 

Kristom, by mali byť venované rozvoju a realizácii svojich vlastných zdrojov na 

všetkých úrovniach svojej mysle, namiesto ich mrhania na také bláznivé túžby. Ak 

mrháte svojimi energiami týmto spôsobom, staviate sa do pozície zlého a lenivého 

sluhu, vyhodeného do vonkajšej temnoty, ako je to opísané v podobenstve Ježiša 

Krista o talentoch (vykreslenom predtým). Podľa tejto úvahy je formulácia 

Desiateho Duchovného Princípu nasledovná:“ 

„DESIATY DUCHOVNÝ PRINCÍP:“ 

„Máš uznať a prijať vo všetkej skromnosti, poníženosti a pokore 

fakt, že nie si Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, Ktorý/Ktorá je Absolútny 

a Jediný, Kto absolútne JE. Nikdy nemôžeš byť Bohom alebo mať 

moc Pána Ježiša Krista, tvojho Boha. Máš byť vďačný, oceňujúci 

a spokojný s tým, čo máš a čo si a ako veľa či málo toho máš. Máš si 

ctiť so všetkou láskou a múdrosťou jedinečných jednotlivcov a 

potreby všetkých ostatných, ktorí majú inú prirodzenosť, inú úlohu, 

inú rolu a iný osud a s tým všetkým súvisiace iné dary, talenty, 
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schopnosti, nástroje a statky než ty, bez toho, aby si niekedy túžil, 

prahol a bažil po tom, čo právom patrí im. Namiesto súťaženia s 

inými, usilovaním sa byť ako oni alebo mať to, čo majú oni, alebo 

namiesto mrhania svojej energie na zhromažďovanie všemožného 

majetku, máš s inými spolupracovať, podporovať ich a byť im 

nápomocný, ako treba, kedy treba a ak treba. A máš byť taký kvôli 

princípu, bez očakávania čohokoľvek na oplátku.“ 

„Takže, tento Desiaty Duchovný Princíp nahrádza Desiate Prikázanie. Bude platný 

po všetky časové cykly, s budúcimi úpravami. Záležitosť budúcej modifikácie, 

zmeny, predefinovania alebo nahradenia ktoréhokoľvek z týchto Desiatich 

Duchovných Princípov sa týka času, keď už negatívny stav nebude mať žiadny 

význam lebo už nebude. Vtedy už bude potreba tejto revízie zrejmá. Vzhľadom k 

nahradeniu Desiatich Božích Prikázaní, ktoré obsahovali hlboký duchovný vnútorný 

význam, Desiatimi Duchovnými Princípmi, existujú niektoré dôležité a podstatné 

tajomstvá o týchto Nových Princípoch. Budú formulované v ďalšej kapitole.“ 

„Peter, zhrnul by si, prosím ťa, na záver tejto kapitoly týchto Desať Duchovných 

Princípov do jedného kompaktného radu, aby mohli prípadným čitateľom dať lepší 

zmysel? Ďakujem ti.“ 

DESAŤ DUCHOVNÝCH PRINCÍPOV 

1. Ja som Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, v súhrne Ľudského Božieho a 

Božieho Ľudského, Kto je tvojím Spasiteľom z negatívneho stavu a 

zo všetkých jeho ziel a lží a Kto je Jediný/Jediná, Kto má Absolútnu 

Moc a Absolútnu Schopnosť vyviesť ťa zo Zóny Vymiestnenia, z 

planéty Nula a zo stavu otroctva do podmienok pozitívneho stavu 

slobody, nezávislosti, lásky a múdrosti. Budeš mať osobný, 

súkromný a intímny vzťah len so Mnou, uvedúc všetky záležitosti 

svojho života do Mojej osobnej pozornosti; nebudeš vzývať 

žiadnych iných prostredníkov alebo bohov pod žiadnymi inými 

menami. 

2. Je a existuje len jedna realita — realita pozitívneho stavu. 

Pozitívny stav je Absolútnou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, 

tvojho Boha, Ktorý/Ktorá neustále vyžaruje tento stav do Svojho 

Stvorenia. Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, pretože je Absolútny, aj keď 

je vždy prítomný vo Svojom Stvorení, predsa len vo všetkých 

ohľadoch Svoje Stvorenie presahuje a je viac než samotný pozitívny 

stav. Preto nemôže byť nič pozitívnej povahy odvodzované zo 

žiadnej časti Stvorenia, zo žiadnej z jeho foriem, aspektov, úrovní a 

stupňov, ale len z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je viac, než 

všetky tie časti. Robiť také odvodzovanie z ktorejkoľvek časti 

samotného Stvorenia je škodlivé a zraňujúce pre každého, kto 

prijme a stotožní sa s takou odvodeninou. Ponesieš následky takej 

separácie a nahradenia, ako aj pozitívne následky ako výsledok 
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svojho uznania, prijatia a stotožnenia sa s faktom, že jediným 

zdrojom pozitívneho stavu a všetkého života je Pán Ježiš Kristus, 

ktorý presahuje úplne všetko, vrátane Svojho Stvorenia. 

Máš uctievať priamo len Pána Ježiša Krista, vyhýbajúc sa 

ohavnému uctievaniu výtvorov Jeho/Jej tvorivého úsilia. Výtvory 

takého úsilia nemôžu byť nikdy náhradou za Tvorcu týchto 

výtvorov. Lebo JA, Pán Ježiš Kristus, SOM absolútne spravodlivý a 

milujúci Boh, Ktorý/Ktorá vymedzuje existenciu negatívneho stavu 

tých, čo učinili také výtvory zdrojom svojich životov, len na jeden 

časový cyklus, Ktorý/Ktorá však udržiava a poskytuje všetko 

potešenie a radosť Svojej Prirodzenosti a pozitívneho stavu navždy, 

do večnosti tým, čo opätujú Moju lásku a žijú v súlade s Mojimi 

duchovnými princípmi. 

3. Meno Božie je Pán Ježiš Kristus. Používať toto Meno Božie v 

akomkoľvek inom význame alebo používať ho ako prostriedok 

manipulácie, využívania, zneužívania alebo špatného zaobchádzania 

s inými, alebo používať ho s akoukoľvek postrannou, neduchovnou 

motiváciou a úmyslom, znamená vylúčenie sa z členstva v 

pozitívnom stave. Následok takého vylúčenia je pripravenie sa o 

všetko, čo je obsiahnuté v prirodzenosti pozitívneho stavu. 

4. Pamätaj na pravý zdroj svojho života a na všetky duchovné 

princípy, zakorenené v tvojej najvnútornejšej Duchovnej Mysli. 

Máš vyvažovať svoj život takým spôsobom, aby si venoval patričnú 

a rovnakú starostlivosť všetkým aspektom, úrovniam, stupňom a 

sféram svojho každodenného života a žitia. Si zodpovedný a povinný 

skladať účty za svoj vlastný život, a len za svoj vlastný život, jeho 

Absolútnemu Tvorcovi — Pánovi Ježišovi Kristovi. Máš venovať 

niečo zo svojho každodenného času vchádzaniu dovnútra, zahrnúc 

do toho procesu všetky aspekty svojej mysle — od najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle po najexternejšiu, vonkajšiu vedomú myseľ — a v 

tom stave máš komunikovať a byť v dôvernom kontakte s Pánom 

Ježišom Kristom, tvojím Bohom, ktorý je vždy prítomný v tom 

stave. Máš uznať fakt, že tvoja duchovná transformácia z položenia 

mŕtveho života negatívneho stavu do položenia pravého života 

pozitívneho stavu a stanie sa nebeským mužom/ženou sa môže 

aktualizovať, uskutočniť a stať realitou len vďaka snahám Pána 

Ježiša Krista, tvojho Boha osobne. Dokončenie tvojej duchovnej 

transformácie, a napokon stanie sa mužom/ženou nebies, je 

požehnané a posvätené Pánom Ježišom Kristom, tvojím Bohom. 

5. Miluj, rešpektuj a cti si Pána Ježiša Krista, svojho Boha, v 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti ako svojho jediného pravého Otca a 

Matku, Ktorý/Ktorá je Absolútnym Zjednotením a Integráciou 
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všetkých prvkov v bytí a existencii a všetkých prvkov bytia a 

existencie. Spoznaj, miluj, rešpektuj a prijmi svoju pravú 

prirodzenosť, ktorá pochádza z duchovného manželstva všetkých 

princípov feminity a všetkých princípov maskulinity, lásky a 

múdrosti, dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a viery, 

poskytnutých ti Pánom Ježišom Kristom, tvojím Bohom, aby si sa 

mohol stať večným dedičom a vlastníkom pozitívneho stavu Nebies, 

ktorý ti Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, dáva slobodne a jednoznačne, 

navždy, do večnosti. 

6. Máš rešpektovať život a voľby každého jedinca bez ohľadu na to, 

aké voľby to sú. Máš sa vyhýbať tomu, aby si úmyselne a zámerne 

škodil, ubližoval alebo používal násilie akoukoľvek formou a 

spôsobom voči komukoľvek, voči sebe, alebo voči Pánovi Ježišovi 

Kristovi, tvojmu Bohu. 

7. Máš uctievať len Pána Ježiša Krista, tvojho Boha, v Jeho/Jej 

Pravej Novej Prirodzenosti. Máš byť naveky verný a oddaný 

Jeho/Jej Prirodzenosti a svojej vlastnej prirodzenosti. Máš 

nadväzovať vzťah so všetkými ostatnými jedincami len z pozície 

svojej vlastnej jedinečnej prirodzenosti a len s pozitívnym a dobrým 

úmyslom a motiváciou a zo správnych dôvodov, kvôli všetkým 

duchovným princípom takých vzťahov. 

8. Máš uznať a prijať fakt, že Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, je jediný 

oprávnený vlastník úplne všetkého súceho a existujúceho, bez 

akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho. Máš si ctiť svoje vlastné 

právo a výsadu vlastniť a mať svoju vlastnú individualitu, ako aj 

právo akýchkoľvek iných jedincov vlastniť ich vlastné individuality 

a všetko, čo im patrí v akomkoľvek zmysle a v akýchkoľvek ich 

aspektoch, bez toho, aby si si niekedy privlastňoval, čo ti nepatrí a 

čo nie je súčasťou tvojho vlastného majetku. 

9. Máš si myslieť, pociťovať, hovoriť a tvrdiť o Pánovi Ježišovi 

Kristovi, svojom Bohu, ako aj o iných a o sebe len to, čo je pravdivé, 

správne a náležité, bez pridávania, skresľovania, prekrúcania, 

falšovania alebo popierania čohokoľvek, čo im náleží. Oni všetci sú 

tvoji blížni; a Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, je tvoj Najbližší Blížny. 

10. Máš uznať a prijať vo všetkej skromnosti, poníženosti a pokore 

fakt, že nie si Pán Ježiš Kristus, tvoj Boh, Ktorý/Ktorá je Absolútny 

a Jediný, Kto absolútne JE. Nikdy nemôžeš byť Bohom alebo mať 

moc Pána Ježiša Krista, tvojho Boha. Máš byť vďačný, oceňujúci 

a spokojný s tým, čo máš a čo si a ako veľa či málo toho máš. Máš si 

ctiť so všetkou láskou a múdrosťou jedinečných jednotlivcov a 

potreby všetkých ostatných, ktorí majú inú prirodzenosť, inú úlohu, 

inú rolu a iný osud a s tým všetkým súvisiace iné dary, talenty, 
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schopnosti, nástroje a statky než ty, bez toho, aby si niekedy túžil, 

prahol a bažil po tom, čo právom patrí im. Namiesto súťaženia s 

inými, usilovaním sa byť ako oni alebo mať to, čo majú oni, alebo 

namiesto mrhania svojej energie na zhromažďovanie všemožného 

majetku, máš s inými spolupracovať, podporovať ich a byť im 

nápomocný, ako treba, kedy treba a ak treba. A máš byť taký kvôli 

princípu, bez očakávania čohokoľvek na oplátku. 

„Ak niekto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

kapitole. Ten/tá, čo bude dodržiavať tieto duchovné princípy kvôli nim samotným, 

zdedí všetky veci, ktoré sú k dispozícii v pozitívnom stave Nebies.“ 



- 583 - 

DVADSIATA PIATA KAPITOLA 
 

Tajomstvo Desiatich Duchovných Princípov  
 

 

14. mája 1988 o 6.00 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Desať Duchovných Princípov, ktoré sú sformulované v predošlej kapitole a ktoré 

nahrádzajú Desať Božích Prikázaní, obsahujú určité dôležité duchovné atribúty, 

ktoré nie sú zrejmé na prvý pohľad. Sú určité tajomstvá týkajúce sa ich obsahu a 

formulácie, a najmä ich aplikácie.“ 

„Základný duchovný zákon Stvorenia si vyžaduje, že každý duchovný princíp, ktorý 

má priamu súvislosť so štruktúrou, obsahom, kvalitou a životom akejkoľvek 

sentientnej entity, môže byť formulovaný, definovaný, vytvorený, ilustrovaný, 

preformulovaný, upravený alebo úplne nahradený len Tým/Tou, Kto samotné tie 

princípy a zákony predstavuje — Pánom Ježišom Kristom. Ani jednému jedincovi 

nie je dovolené, nie je oprávnený alebo schopný robiť to z jednoduchého dôvodu, že 

sám/sama žije vďaka takým princípom a zákonom. Tu je pravidlom, že žiadna 

odvodenina z niečoho nemôže byť tým, kto to niečo formuluje, definuje alebo 

vyvíja, pretože to niečo nepochádza z neho/nej, ale on/ona pochádza z toho 

niečoho.“ 

„Najprv musí byť sformulovaný a ustanovený princíp. Keď je sformulovaný a 

ustanovený, môže vytvárať všetky svoje odvodeniny, do ktorých môže byť vložený. 

Takže, samotné bytie a existencia akéhokoľvek života závisí od zákonov, princípov 

a ideí života, ktoré predchádzajú vo všetkých ohľadoch bytie a existenciu takého 

života.“ 

„Toto je dôvod, prečo len Pán Ježiš Kristus, súc Absolútne Princípy, Zákony a Idey 

Života, môže odvodzovať všetky nutné definície a postupy pre formuláciu a 

realizáciu takých princípov, zákonov a ideí.“ 

„Ďalšou požiadavkou v tejto záležitosti je to, že Pán Ježiš Kristus, len čo zadefinuje, 

sformuluje a ustanoví akékoľvek princípy, stáva sa tými princípmi a ony sú 

začlenené do Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti v absolútnom zmysle. Takže 

On/Ona je Ten/Tá, Kto ako samý prvý plní tie princípy vo Svojom Absolútnom 

Živote v absolútnom zmysle. Tým, že to robí, Pán Ježiš Kristus sa stáva pre každého 

Absolútnym Príkladom, ako realizovať tie princípy vo svojom každodennom živote 

alebo v živote všetkých ostatných, ktorí sú k Jeho/Jej Absolútnosti relatívni.“ 

„Tu ide o to, že sentientné entity, pretože sú relatívne, samé osebe a samostatne 

nemôžu správne pochopiť, ako realizovať a spríkladniť ktorýkoľvek jednotlivý 

princíp. Takému procesu musí predchádzať jeho objavenie sa v Absolútnom Stave. 

Všetko sa musí začať najprv v Absolútnom Stave. Keď sa to už začne tam, výsledky 

a príklady toho začatia sú poskytnuté všetkým ostatným v Stvorení.“ 
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„Toto poskytnutie sa deje podľa princípu, ktorý hovorí, že všetko, čo sa objaví v 

Absolútnom Stave, na základe samotnej svojej prirodzenosti okamžite postupuje ku 

všetkým predĺženiam a procesom toho Stavu, ktoré sú k Nemu relatívne, a tam sa to 

stáva integrálnou súčasťou tých životov, dávajúc im zmysel a účel.“ 

„Z takého okamžitého poskytnutia môžu všetky sentientné entity z prítomnosti Pána 

Ježiša Krista v nich v tom špecifickom aspekte jedinečného života, ktorý im dal 

On/Ona, vyčítať a pocítiť, podľa príkladu Pána Ježiša Krista, ako treba také princípy 

realizovať.“ 

„V tomto zmysle sa každý duchovný princíp, sformulovaný Pánom Ježišom 

Kristom, stáva niečím ako cestovnou mapou, ktorá neustále inštruuje všetkých, ktorí 

sa uberajú cestou života, kadiaľ ísť.“ 

„V tomto bode je nutné si uvedomiť nasledovné pravidlá ohľadne duchovných 

princípov:“ 

„1. Niektoré duchovné princípy sú dané a aplikovateľné len v pravom 

živote pozitívneho stavu Stvorenia a jeho multivesmíre. 

2. Niektoré sú dané a aplikovateľné len v Zóne Vymiestnenia. 

3. Niektoré sú dané a aplikovateľné len na planéte Nula. Planéta Nula, 

pretože je v takej divnej, nezvyčajnej a nemožnej pozícii, si vyžaduje, 

aby bola riadená niektorými duchovnými princípmi, ktoré sa týkajú len 

jej divnej, nezvyčajnej a nemožnej pozície. 

4. Niektoré duchovné princípy sú dané a aplikovateľné na všetkých 

úrovniach Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty Nula. Tieto typy 

princípov majú multivesmírne, všetko zahŕňajúce použitie a význam. 

5. A na záver, niektoré duchovné princípy sú zmesou všetkých vyššie 

uvedených. V tomto poslednom prípade je formulácia niektorých 

duchovných princípov taká, že časť z nich platí aj pre pozitívny, aj pre 

negatívny stav; a ich ďalšia časť rieši záležitosti, ktoré sa týkajú buď 

len pozitívneho stavu, alebo len negatívneho stavu.“ 

„Duchovné princípy aplikovateľné len na negatívny stav a/alebo na planétu Nula a 

duchovné princípy, ktorých časti sú aplikovateľné len na negatívny stav a/alebo na 

planétu Nula, budú zrušené, len čo bude zrušený negatívny stav a len čo sa planéta 

Nula vráti do svojej právoplatnej pozície, stanúc sa opäť integrálnou súčasťou 

planéty Zem (ak prežije návrat pseudo-tvorcov alebo jej súčasnú politickú a 

vojenskú orientáciu).“ 

„Ďalším aspektom duchovných princípov je, že niektoré z nich majú absolútnu 

platnosť, aplikovateľnú na všetky časové cykly od večnosti do večnosti. Boli, sú a 

budú vždy platné. Dobrým príkladom takého princípu je fakt, že jediným Zdrojom 

pravého života je Absolútny Boh, ktorého meno je Pán Ježiš Kristus, a že žiadny iný 
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zdroj života neexistuje. Tento princíp je platný v absolútnom zmysle a bude vždy 

pravdivý.“ 

„Určité ďalšie princípy sú formulované pre špecifické potreby a podmienky každého 

časového cyklu. Sú platné len v rámci daného časového cyklu a nie sú prenosné do 

žiadneho iného časového cyklu.“ 

„Ešte ďalšie duchovné princípy sú dané pre rôzne kroky duchovného pokroku, ktoré 

sa odohrávajú v rámci daného časového cyklu. Tieto princípy sú platné vo vnútri a 

počas trvania toho kroku. V ďalšom kroku sú buď úplne zrušené a nahradené 

nejakými inými princípmi, alebo sú upravené, preformulované a aktualizované, aby 

vyhovovali potrebám kvality a obsahu nadchádzajúceho, ďalšieho kroku 

duchovného pokroku.“ 

„Sú ešte ďalšie duchovné princípy, ktoré sú platné len v danej vesmírnej oblasti a 

len pre jednu konkrétnu spoločnosť, alebo dokonca pre jedného konkrétneho 

jedinca. Ako si pamätáte a ako bolo naznačené veľakrát predtým, čo je vhodné a 

správne pre jedného jedinca, nemusí byť také pre nejakého iného jedinca, a 

naopak.“ 

„Takže, ako vidíte, je veľa úrovní aplikovateľnosti a platnosti duchovných princípov 

— od úrovne všetko zahŕňajúcej Absolútnej Reality, s platnosťou a 

aplikovateľnosťou pre všetky časy, miesta, podmienky, stavy a procesy, až po veľmi 

relatívnu platnosť, aplikovateľnú pre jedného jediného jednotlivca.“ 

„Táto štruktúra vyjadruje duchovný princíp, dôležitý sám osebe, ktorý má absolútnu 

platnosť:“ 

„Každá sentientná entita je nekonečne jedinečná a nemožno ju 

duplikovať. Ale súčasne má každá sentientná entita niečo spoločné s 

niektorými, nie však so všetkými sentientnými entitami. A napokon, 

každá sentientná entita obsahuje vo svojej prirodzenosti niečo, čo je 

spoločné všetkým sentientným entitám, všade a vždy, za akýchkoľvek 

podmienok. Toto je princíp jedinečnosti, podobnosti a spoločného 

menovateľa.“ 

„Kvôli požiadavke tohto princípu je každý jedinec ovládaný súborom pravidiel a 

princípov, ktoré sú: a. aplikovateľné len na jeho/jej jedinečnú a neopakovateľnú 

prirodzenosť; b. ktoré sú aplikovateľné iba na určitých jedincov, s ktorými má niečo 

spoločné; a c. ktoré sú aplikovateľné na všetkých súcich a existujúcich jedincov, 

ktorých život je podložený Spoločným Menovateľom — napríklad, že všetci sú deti 

toho istého Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista a že všetci sú súčasťou toho istého 

Stvorenia, alebo jeho odpadu (v prípade členov Zóny Vymiestnenia a ľudí na 

planéte Nula). Ten odpad je napokon odpadom skutočného Stvorenia. Preto je 

Spoločný Menovateľ ten istý, lebo všetci majú schopnosť voliť si a meniť sa, v 

ktorej je prítomnosť Pána Ježiša Krista. Toto je ich Spoločný Menovateľ, bez 

ohľadu na to, či sú v najvyššom Nebi, alebo v najnižších a najhlbších Peklách.“ 
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„Kvôli existencii takého Spoločného Menovateľa platia určité pravidlá a princípy 

pre všetkých.“ 

„Desať Duchovných Princípov, sformulovaných v predošlej kapitole, obsahuje 

prvky, ktoré majú prevažne povahu duchovných princípov, načrtnutú vyššie.“ 

„Čiže, niektoré prvky Desiatich Duchovných Princípov majú absolútnu aplikovateľ-

nosť, v absolútnom zmysle, pre všetky časy, miesta, podmienky, stavy a procesy. Ich 

iné prvky sú aplikovateľné len v súčasnom časovom cykle. Niektoré sa týkajú len 

negatívneho stavu.“ 

„Ale vo všetkých ich aspektoch možno Desať Duchovných Princípov považovať za 

dôležitú cestovnú mapu pre všetkých, ktorí žijú v tomto časovom cykle.“ 

„Týmto sa oznamuje, že táto cestovná mapa bude platná do úplného konca tohto 

časového cyklu, alebo kým bude negatívny stav v aktivovanej a dominantnej 

pozícii.“ 

„Len čo sa to zmení a negatívny stav s jeho špecifickou Zónou Vymiestnenia a 

planétou Nula už nebude, dôjde k úprave, aktualizácii a/alebo nahradeniu týchto 

duchovných princípov. Vtedy Pán Ježiš Kristus zadefinuje a sformuluje niektoré 

úplne nové duchovné princípy, ktoré budú riadiť a ovládať budúci časový cyklus, vo 

všetkých jeho aspektoch.“ 

„Pri hodnotení povahy Desiatich Duchovných Princípov je nutné byť si vedomý 

nasledujúcich dôležitých faktorov-tajomstiev:“ 

„1. Svojím obsahom, významom, kvalitou a správnou aplikáciou je Desať 

Duchovných Princípov jediným pravým základom, na ktorom môže byť postavený 

akýkoľvek vzťah. Sú to jediné pravé, skutočné a trvalé stavebné kamene, na ktorých 

možno vybudovať a založiť akýkoľvek zmysluplný, napĺňajúci a uspokojivý vzťah.“ 

„Sú a existujú v podstate tri najvýznamnejšie, najrozhodujúcejšie a životne 

najdôležitejšie vzťahy:“ 

„a. Vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi; 

  b. vzťah k iným; a  

  c. vzťah k sebe.“ 

„Desať Duchovných Princípov poskytuje efektívne prostriedky na nadviazanie tých 

vzťahov správnym a najžiaducejším duchovným spôsobom. Dodržiavanie a 

realizácia týchto Princípov v každodennom živote zaručuje, že tieto vzťahy sú 

skutočne dobré, objektívne, poriadne, elegantné a krásne. Ich realizácia zaručuje 

bohatý, produktívny, konštruktívny a tvorivý život.“ 

„Taká je mystická sila týchto Princípov. Táto mystická sila má pôvod vo fakte, že 

Desať Duchovných Princípov je predĺžením a procesom Absolútnej Prirodzenosti 

Pána Ježiša Krista. V nich je prítomný život Pána Ježiša Krista.“ 

„Preto každý, kto dodržiava tieto Princípy, bude žiť. Toto je dôvod, prečo bolo v 

Leviticu 18:5 v Svätej Biblii uvedené:“ 
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„ ,Budete preto zachovávať Moje ustanovenia a Moje súdy, pre 

ktoré, keď sa nimi bude človek riadiť, bude žiť. Ja som Pán!‘ “ 

„Pravý život je možný len vďaka týmto princípom, ktoré sú ustanoveniami a súdmi 

Pána Ježiša Krista, lebo On/Ona je v nich prítomný.“ 

„Tajomstvo tohto tvrdenia tkvie vo fakte, že Pán Ježiš Kristus poskytuje Svoj život 

všetkým žijúcim a dýchajúcim entitám všade skrz a pomocou týchto Duchovných 

Princípov. Ignorovanie týchto Princípov, ich odmietanie, popieranie a 

nedodržiavanie vypudzuje jedinca z pravého života. Týmto činom sa napĺňa mŕtvym 

životom negatívneho stavu.“ 

„2. Desať Duchovných Princípov má tajomnú moc spojiť každého s pravým 

Zdrojom — Pánom Ježišom Kristom. Vlastne, v súčasnosti neexistuje žiadna iná 

spojovacia linka medzi ktoroukoľvek sentientnou entitou a Pánom Ježišom 

Kristom.“ 

„Tie Princípy boli sformulované a zavedené presne na tento účel. Slúžia aj na 

rozoznanie toho, či je niekto v kontakte s pravým Pánom Ježišom Kristom, alebo s 

nejakým podvodníkom, tvrdiacim, že je Ježiš Kristus alebo nejaké božstvo. Každý, 

kto dodržiava a riadi sa týmito Princípmi, je v priamom kontakte s pravým Pánom 

Ježišom Kristom. Pán Ježiš Kristus je v takom živote osobne prítomný. Týmto 

činom je jedincov život uznaný za zbožný.“  

„V negatívnom stave je jediné možné spojenie s pozitívnym stavom 

prostredníctvom a pomocou týchto Desiatich Duchovných Princípov. Duchovné 

tajomstvo týchto Princípov tkvie vo fakte, že uplatňovanie týchto Princípov vo 

svojom živote kvôli nim samotným, lebo konať tak je správne, drží jedinca mimo 

negatívneho stavu a dostáva ho/ju do pozitívneho stavu, dokonca aj keď ešte fyzicky 

žije v negatívnom stave.“ 

„Znalosť a realizácia Desiatich Duchovných Princípov je obzvlášť kľúčová pre ľudí 

na planéte Nula. Vzhľadom na to, čo je to ľudský život a kde sa nachádza planéta 

Nula, tieto princípy sú ich jediným možným spojením s pozitívnym stavom.“ 

„Prítomnosť a dostupnosť týchto Princípov na vašej planéte drží túto planétu nažive. 

Tajomstvo tu tkvie vo fakte ich dostupnosti a prítomnosti. Aj keď tieto Princípy 

nedodržiavajú a neriadia sa nimi žiadni ľudia, alebo ich dodržiava a riadi sa nimi len 

zopár ľudí, ich fyzická prítomnosť a dostupnosť stačí na udržanie tejto planéty a jej 

obyvateľov v chode.“ 

„Ďalším tajomstvom týchto Princípov je, že pomocou nich a nimi Pán Ježiš Kristus 

veľmi úspešne a efektívne ovláda negatívny stav a planétu Nula (na čo už bolo vo 

všeobecnosti poukázané v 23. kapitole tejto knihy).“ 

„Taká ohromná je tajomná moc Desiatich Duchovných Princípov. Sú štítom proti 

akémukoľvek znečisteniu, kontaminácii a otráveniu negatívnym stavom ziel a lží.“ 
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„3. Desať Duchovných Princípov je pravým Slovom Pána Ježiša Krista. Keďže Pán 

Ježiš Kristus je Slovo, všade, kde sú tieto Princípy, je Pán Ježiš Kristus. Preto 

každý, kto má tieto Princípy vo svojom srdci a mysli, v nich má prítomnosť Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Toto je špecifický spôsob komunikovania s Pánom Ježišom Kristom prostredníc-

tvom života. Kvalita a obsah života každého sú určené mierou dodržiavania a 

riadenia sa týmito Princípmi. Sú najdôležitejšími faktormi jedincovho života.“ 

„Preto poznať ich, študovať ich, chápať ich, meditovať o nich a praktizovať ich sa 

má stať prioritou číslo jedna vášho života. Vo vašom živote neexistuje nič 

dôležitejšie, než robiť presne to. Koniec koncov, od tohto faktora závisí váš večný 

osud a údel. Od tohto faktora závisí aj šťastie a zmysluplnosť akéhokoľvek života.“ 

„Ak tieto Princípy nie sú dodržiavané a zachovávané, nie je možná žiadna jasná a 

priama komunikácia s Pánom Ježišom Kristom, s vašimi duchovnými radcami a s 

pozitívnym stavom Nebies. Faktor ich dodržiavania a zachovávania je prostriedkom 

pre zrozumiteľnosť a pochopenie toho, čo je vám oznamované alebo vyjadrované. 

Inak budete počuť a chápať nie skutočný význam tej komunikácie, ale niečo iné, čo 

nijako nesúvisí s obsahom pravdy, ktorá je vám líčená. V najhoršom prípade táto 

komunikácia prichádza od negatívnych entít Pekiel, ktoré sú prestrojené za Pána 

Ježiša Krista a vašich pravých duchovných radcov. Preto budete považovať ich 

posolstvá za pravdivé a pravé, zatiaľ čo sú presným opakom toho, čo prichádza zo 

skutočného pozitívneho stavu.“ 

„Poznanie týchto Princípov nie je samostatne a samo osebe dostatočné na 

dosiahnutie jasnej komunikácie a vzťahu s pozitívnym stavom. Musí byť spojené s 

maximálnou realizáciou toho poznania vo svojom každodennom živote, v súlade so 

svojimi najlepšími schopnosťami, podľa svojich maximálnych možností, kvôli 

samotným Princípom, bez akejkoľvek postrannej motivácie.“ 

„Tento spôsob spojenia poznania a praxe týchto Princípov, s takým postojom, 

nedovolí prienik žiadnych negatívnych duchov a entít a chráni pred zavádzaním, 

zvádzaním a oklamaním. Vlastne, úplne jedinca chráni pred samotným negatívnym 

stavom.“ 

„Taká je tajomná moc Desiatich Duchovných Princípov.“ 

„4. Desať Duchovných Princípov je prostriedkom, ktorým sa každý sám/sama súdi v 

momente a počas osobného a súkromného Posledného Súdu. Podľa nich sa 

posudzuje, hodnotí, zvažuje a meria kvalita a obsah jedincovho života, vo všetkých 

jeho aspektoch bez akejkoľvek výnimky a vylúčenia niečoho.“ 

„Verdikt tohto Súdu je určený faktorom dodržiavania týchto Princípov a ich 

zachovávania kvôli samotným princípom, bez akýchkoľvek ďalších protihodnôt. 

Čím viac niekto niečo robí kvôli samotným Princípom, tým je ten verdikt 

priaznivejší; a naopak: čím menej to v tomto ohľade robí, tým je verdikt 

nepriaznivejší.“ 
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„Tajomstvo tohto bodu je v tom, že Pán Ježiš Kristus je jediný možný spravodlivý 

Sudca. Keďže On/Ona je v tých Princípoch nielen prítomný v absolútnom zmysle, 

ale On/Ona je samotnými tými Princípmi v absolútnom zmysle, On/Ona je jediný 

Sudca.“ 

„Takže, celý postoj k životu a k najdôležitejšiemu faktoru života — Pánovi Ježišovi 

Kristovi — je určený tým, do akej miery a rozsahu kto pokračuje v praktizovaní 

týchto Princípov kvôli nim samým, čiže kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Toto je tajomstvo pravého života a žitia. Keď princípy tohto života hovoria, že 

každý žije a je nažive vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, skrz Neho/Ňu, z Neho/Nej, s 

Ním/Ňou a Ním/Ňou, znamená to, že žije a je skutočne nažive vďaka týmto, skrz 

tieto, z týchto, s týmito a týmito Desiatimi Duchovnými Princípmi Pána Ježiša 

Krista, pretože On/Ona je absolútne v nich.“ 

„Toto je tiež tajomstvo vzťahu medzi Absolútnym Stavom Stvoriteľa a relatívnym 

stavom Stvorenia a všetkými jeho relatívnymi obyvateľmi.“ 

„Ako sa nadväzuje vzťah z pozície Absolútneho Stavu k pozícii relatívneho stavu? 

Neexistuje medzi nimi žiadna rovnosť, ktorá by umožnila nadväzovať vzťah na 

základe parity. Kvôli nadviazaniu takého vzťahu Absolútny Stav odvodzuje zo Seba 

rôzne duchovné princípy a poskytuje ich relatívnemu stavu. Ak ich relatívny stav 

prijme, dodržiava a zachováva, umožňuje Absolútnemu Stavu, aby bol súčasťou 

jeho položenia — cez a pomocou tých princípov. Ak ich odmietne, žiadny vzťah sa 

nenadviaže.“ 

„Paradox tejto situácie je vo fakte, že odvodenina z Absolútneho Stavu je médiom 

medzi niečím, čo je absolútne, a niečím, čo je relatívne. Relatívne nemôže 

obsahovať Absolútne v absolútnom zmysle. Ale môže to urobiť v relatívnom 

zmysle.“ 

„Keďže to relatívne je odvodenina z Absolútneho, tými Odvodenými Princípmi a 

cez ne je zaistená prítomnosť Absolútneho v relatívnom zmysle, a z hľadiska toho 

Absolútneho v absolútnom zmysle. Teda, všetky tieto Princípy sú v Absolútnom 

Stave absolútne, ale v relatívnom stave relatívne.“  

„Nakoľko každý život je odvodený z Duchovných Princípov, ktoré sú zas odvodené 

z Absolútneho Života a Princípov Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, jediný spôsob, 

ako možno žiť život, je dodržiavanie, zachovávanie a praktizovanie týchto 

Princípov, vidiac v nich Absolútnu Súkromnú Prítomnosť Pána Ježiša Krista. Týmto 

spôsobom jedinec potvrdzuje svoj život a týmto spôsobom je ten život naveky 

privlastnený jeho nositeľovi.“ 

„Dôležitosť týchto štyroch tajomstiev Desiatich Duchovných Princípov nemožno 

dostatočne zdôrazniť. Toto je dôvod, prečo sa vám odporúča stále o nich meditovať 

a kontrolovať svoje každodenné správanie, postoj, myslenie, cítenie, chcenie, túžby, 

želania, priania, úmysly a motivácie podľa týchto Princípov, uisťujúc sa, že váš 

život je s nimi v súlade.“ 
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„Takýmto konaním zaručujete neustálu prítomnosť Pána Ježiša Krista v sebe a vašu 

prítomnosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Praktizovanie týchto Princípov je sprostred-

kovateľom tejto vzájomnej a obojstrannej prítomnosti, naveky.“ 

„Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

krátkej kapitole.“ 
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DVADSIATA ŠIESTA KAPITOLA 
 

Modlitba Pána zrevidovaná  
 

 

15. mája 1988 prišlo ku mne znovu slovo Pána Ježiša Krista hovoriac: 

„Je čas prehodnotiť to, čo je ľuďom známe ako Modlitba Pána. Ako viete, túto 

modlitbu sformuloval Pán Ježiš Kristus počas Svojho pobytu na planéte Nula.“ 

„Sú v zásade dve trochu odlišné verzie tejto Modlitby. Jedna je zaznamenaná v 

Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 6, verše 9 – 13; druhá je zaznamenaná v Evanjeliu 

podľa Lukáša, kapitola 11, verše 2 – 4.“ 

„Pre porovnanie ich uveďme vedľa seba:“ 

„Matúšova verzia:“ 

„ ,Náš Otče v nebi, posväť sa Tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo. Nech 

sa deje Tvoja vôľa na zemi, tak ako je to v nebi. Daj nám dnes náš 

každodenný chlieb. A odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim 

vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje 

je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.‘ “ 

„Lukášova verzia:“ 

„ ,Náš Otče v nebi, posväť sa Tvoje meno. Príď Tvoje Kráľovstvo. 

Nech sa deje Tvoja vôľa na zemi, tak ako je to v nebi. Daj nám deň čo 

deň náš každodenný chlieb. A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my 

odpúšťame každému, kto je nám dlžen. A neuveď nás do pokušenia, ale 

zbav nás zlého.‘ “ 

„Ako viete, historici biblických textov sa líšia vo vysvetľovaní toho, aké slová Pán 

Ježiš Kristus použil. Ohľadom pôvodného znenia tejto Modlitby neexistuje žiadna 

zhoda. Niektoré texty vynechávajú to či ono slovo a Lukáš napríklad vynecháva 

záverečnú klauzulu tejto Modlitby (,lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. 

Amen.‘). A nielen to, ale aj kontext, v ktorom Ježiš Kristus formuloval túto 

Modlitbu, sa medzi Matúšom a Lukášom zásadne líši.“ 

„V Matúšovom kontexte je Modlitba zahrnutá do slávneho, rozhodujúceho Kázania 

na hore. Naproti tomu, v Lukášovi to tak nie je. Lukášov kontext zaraďuje tú 

Modlitbu časovo a miestne inde, než bolo Jeho/Jej slávne Kázanie na hore. V 

Lukášovi je tá Modlitba poskytnutá na požiadanie jedného z Jeho učeníkov, po tom, 

čo sa On na istom mieste modlil. Ten učeník Ho poprosil: ,Pane, nauč nás modliť 

sa, ako Ján učil svojich učeníkov.‘ “ 

„Nie je náhoda, že vo veci skutočného znenia tejto modlitby a toho, v akej 

kontextovej situácii bola sformulovaná, existuje toľko nezrovnalostí.“ 

„Vyzerá to tak, akoby to boli dve rozdielne modlitby z rozdielneho času a z 

rozdielnej pozície. Nezrovnalosti v znení spôsobili vznik veľmi odlišných 
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interpretácií významu tejto modlitby, dávajúc popud k objaveniu sa cirkevných 

dogiem a doktrín, ktoré sa zásadne líšia vo svojich filozofiách.“ 

„Takže, napríklad katolícka cirkev používa Lukášov text a tvrdí, že kráľovstvo, moc 

i sláva boli dané tej cirkvi. Údajne toto je dôvodom, prečo Ježiš Kristus vynechal 

záverečnú klauzulu tejto Modlitby.“ 

„Naproti tomu, protestantské cirkvi prevzali Matúšovu verziu tejto Modlitby. 

Avšak, nie všetky dostupné exempláre Matúšovho pôvodného Evanjelia obsahujú 

túto povestnú záverečnú klauzulu. Takže, kontroverznosť v tejto veci je zrejmá.“ 

„Vlastne, nikto presne nevie, ktoré slová do tej Modlitby patria a ktoré nie.“ 

„Skutočnou realitou tejto situácie, ktorú tu zjavuje Pán Ježiš Kristus, je to, že obe 

verzie sú správne — ako sú zaznamenané v anglickom preklade Svätej Biblie v 

Novej verzii Kráľa Jakuba, ktorá sa najviac približuje k originálu tak Matúšovho, 

ako aj Lukášovho Evanjelia.“ 

„Až doteraz nikto nevedel, že Ježiš Kristus sformuloval dve modlitby, v dvoch 

rôznych časoch, z dvoch úplne odlišných pozícií.“ 

„Modlitba zaznamenaná v Matúšovi bola sformulovaná z pozície pozitívneho stavu 

a z pozície Jeho/Jej bytia Synom Božím, čiže z Absolútneho Prvku Najvyššieho, 

ktorý bol skrížený a zlúčený s prvkami Jozefa a Márie. Z tej pozície má tá Modlitba 

úplne inú konotáciu a zmysel než z pozície, ktorá viedla k Lukášovej verzii tej 

Modlitby.“ 

„Prvá pozícia je pozíciou najvnútornejšej Duchovnej Mysle, kam patria všetky 

kráľovstvá, moc i sláva.“ 

„Avšak, v Lukášovi je to pozícia z toho aspektu Ježiša Krista, ktorý bol nazývaný 

Syn Človeka. Toto je pozícia odlúčenia od Najvyššieho — Otca. Zatiaľ čo prvá 

pozícia, v Matúšovi, smeruje z vnútra von — toto je pozitívny stav, pozícia v 

Lukášovi je z vonkajška dovnútra — toto je pozícia negatívneho stavu. Je to 

vonkajšia pozícia, kde neexistuje žiadne kráľovstvo, žiadna moc a žiadna sláva.“ 

„Všimnite si, prosím, že v Lukášovi bola tá Modlitba sformulovaná až po 

požiadavke nejakého učeníka, poprosiac Ježiša Krista, aby ich naučil, ako sa 

modliť. Toto je požiadavka z vonkajška, a nie z vnútra. Ešte raz, táto verzia má 

úplne inú konotáciu než Matúšova verzia.“ 

„Matúšova verzia bola sformulovaná z čisto duchovnej pozície alebo z duchovnej 

pravdy. Lukášova verzia bola sformulovaná z ľudskej alebo z vonkajšej pozície, z 

pozície, kde žiadna skutočná pravda neexistuje. Kvôli tomuto faktoru musí dôjsť 

najprv k zavedeniu pravdy do tejto pozície, z dôvodu faktu, že v podmienkach 

ľudského života neexistuje nič zo skutočnej pravdy.“ 

„V podstate môžete povedať, že Matúšova verzia tej Modlitby bola sformulovaná 

pre celé Stvorenie — pre úroveň a na úrovni duchovného uvedomenia, ktoré bolo 

jeho členom k dispozícii v tom konkrétnom čase. Naproti tomu, Lukášova verzia 
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tejto Modlitby bola adresovaná len ľuďom na planéte Nula a všetkým ostatným 

tvorom a entitám v celej Zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách.“ 

„Ako si pamätáte, v čase, keď boli obidve verzie tejto Modlitby sformulované, bola 

situácia taká, že planéta Nula a Zóna Vymiestnenia neboli pod vládou Najvyššieho, 

Boha, ale pod vládou pseudo-tvorcov. Preto Lukášova verzia zámerne vynecháva 

vyjadrenie, že kráľovstvo, moc i sláva patria nebeskému Otcovi. Otec ani nesplodil 

Zónu Vymiestnenia a planétu Nula, ani ich vtedy neovládal.“ 

„Ale v pozitívnom stave Stvorenia bola situácia iná. Otec skutočne splodil pozitívny 

stav a vždy bol jeho nesporný Vládca. Preto pri modlení sa z tej pozície je životne 

dôležité uznať, že celé kráľovstvo, moc i sláva patria Otcovi. Samozrejme, toto je 

doslovná interpretácia týchto slov. Chápanie a interpretácia týchto slov má úplne 

inú duchovnú konotáciu a význam. O tom sa zmienime trochu neskôr.“ 

„Pri interpretovaní oboch textov týchto verzií si teda musíte byť vedomí pozície, z 

ktorej bola tá Modlitba sformulovaná. Tento rozdiel dostáva interpretáciu oboch 

verzií do úplne inej perspektívy.“ 

„Niektoré úrovne vnútorného duchovného významu a súvzťažností tejto Modlitby 

boli už zjavené cez Swedenborga. Niektoré boli zjavené cez tohto transmitera v 

predošlých knihách Nového Zjavenia. Tieto interpretácie sú správne a platné, ale 

žiadna z nich nie je úplná. V čase tých interpretácií nebolo ešte vhodné vedieť, že 

obe verzie tej Modlitby majú inú konotáciu a boli vyslovené z odlišnej pozície a že 

sú to vlastne dve úplne rozdielne modlitby. S týmto zásadným rozdielom na pamäti 

sa pozrime na skutočný zmysel a význam týchto modlitieb, najprv v Matúšovej 

verzii.“ 

„ ,Náš Otče v Nebi‘. Tieto slová definujú duchovné rozpoloženie, ktoré vtedy 

existovalo v pozitívnom stave Stvorenia. Toto rozpoloženie zas definovalo a 

určovalo vnímanie, chápanie a vzťah k Prirodzenosti Najvyššieho, ktoré mal v tej 

konkrétnej dobe pozitívny stav. Tu si musíte byť vedomí veľmi dôležitého 

duchovného faktu, opakovaného mnohokrát predtým (k neľúbosti všetkých, čo sa 

sťažujú na nadbytočnosť a opakujúci sa charakter tejto knihy), že Najvyšší, teraz 

Pán Ježiš Kristus, hovorí a zjavuje členom Svojho Stvorenia len z pozície 

aktuálnej úrovne ich duchovného rozvoja.“ 

„Ako viete, každý v Stvorení podlieha zákonu duchovného pokroku, ktorý postupuje 

v určitých diskrétnych krokoch. Každý krok pokroku presahuje duchovný stav, 

chápanie a uvedomenie si reality každého predošlého kroku. Z toho dôvodu môže 

Pán Ježiš Kristus nadväzovať vzťah s členmi Svojho Stvorenia, ako aj s každým 

iným len z pozície toho kroku alebo z toho duchovného stavu. Nič viac a nič 

menej.“ 

„Kvôli zopakovaniu, viac by bolo pre nich nepochopiteľné, a teda duchovne 

nebezpečné, lebo by to bolo odmietnuté. Odmietnutie by znamenalo vypadnutie do 

Zóny Vymiestnenia. Menej by bolo regresívne, čo by tiež znamenalo vypadnutie do 

Zóny Vymiestnenia. Aj odmietnutie, aj regresia predstavujú pravú prirodzenosť 
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negatívneho stavu. Takže, v takom prípade by sa pozitívny stav stal negatívnym. Z 

tohto dôležitého dôvodu Sa Pán Ježiš Kristus prispôsobuje úrovni každého kroku, v 

ktorom sa členovia Stvorenia v každom danom čase nachádzajú, a hovorí len z tej 

pozície. Toto pravidlo je na Modlitbu Pána plne aplikovateľné.“ 

„Teda, slová ,Náš Otče v Nebi‘, medzi mnohým iným, odrážajú vtedy existujúci 

duchovný stav. Vtedy bola Prirodzenosť Boha, Najvyššieho, vnímaná a chápaná z 

pozície Jeho/Jej Absolútnej Múdrosti a Pravdy ako základu Stvorenia. Ako viete, 

základom Stvorenia je vždy Duchovná Pravda. Stvorenie sa vyvíja z pozície pravdy 

k pozícii dobra; alebo z pozície múdrosti k pozícii lásky; alebo z pozície viery k 

pozícii pozitívnych a užitočných skutkov.“ 

„Dôvodom, prečo ide vývoj Stvorenia týmto smerom, hoci láska, dobro a pozitívne 

a užitočné skutky predchádzajú a dávajú zrod múdrosti, pravde a viere, je to, ako si 

pamätáte, že Stvorenie je vonkajškom Absolútneho Vnútra Stvoriteľa. Absolútne 

Vnútro tvorí Absolútna Láska, Dobro a Pozitívne Skutky. Naproti tomu, Absolútny 

Proces Absolútneho Vnútra je Absolútna Múdrosť, Pravda a Viera. Stvorenie môže 

byť stvorené len prostredníctvom Absolútneho Procesu Absolútneho Stavu 

Absolútneho Vnútra, nie však Samotným Absolútnym Stavom, pretože vždy 

postupuje z Absolútneho Vnútra k relatívnemu vonkajšku, kde sa stáva vonkajškom 

Stvoriteľa.“ 

„Jedným z hlavných účelov Stvorenia je večne sa približovať k jeho Absolútnemu 

Stvoriteľovi. Aby to mohlo robiť, Stvorenie, pretože je vonkajškom vnútrajška, sa 

vždy približuje k svojmu Stvoriteľovi, a nie vzďaľuje. Ak by sa vzďaľovalo, 

čoskoro by prestalo existovať, alebo by vypadlo do Zóny Vymiestnenia. 

Pohybovanie sa od toho ,čohosi‘ k tomu ,Niečomu — Nemu/Nej‘, je pohybovaním 

sa od pravdy k jej dobru, a keď už sa dosiahne dobro, od dobra k jeho pravde. Takto 

je štruktúrované Stvorenie.“ 

„A teraz, slovo ,Otče/Otec‘, použité v tejto Modlitbe, odráža túto situáciu. ,Otec‘ 

súvzťaží so základom Stvorenia, ktorý pochádza z Absolútnej Múdrosti a 

Absolútnej Pravdy Absolútneho Vnútra Najvyššieho alebo Stvoriteľa. Takže, v 

podmienkach, ktoré existovali vtedy, sa mal nadväzovať vzťah od pravdy k 

Absolútnej Pravde, ktorá je ,Otcom‘, a potom postupovať k dobru a láske Stvoriteľa, 

ktoré sú ,Matkou‘ alebo esenciou Stvoriteľa. ,Otec‘ je substancia, teda základ 

Stvorenia. Ale obsah a samotná stavba, ako aj jeho hlava, sú láskou a dobrom alebo 

,matkou‘ Stvorenia. Pohyb je vždy smerom k láske a dobru alebo k ,matke‘.“ 

„Ako však viete, slovo ,matka‘ nie je nikdy použité v Svätej Biblii v tejto konkrétnej 

konotácii, z toho dôvodu, že vtedy nebolo nikomu možné oznámiť také ponímanie 

Stvorenia. Vezmúc do úvahy vtedy existujúcu úroveň duchovného rozvoja 

Stvorenia, také závery boli predčasné, najmä vzhľadom na fakt, že zo skúsenostnej 

modality Prirodzenosti Najvyššieho niečo chýbalo. Ako ste si vedomí, Prirodzenosti 

Najvyššieho v tej dobe chýbali prvky prírodného stupňa a prvky planéty Nula a 

Zóny Vymiestnenia. Z dôvodu tohto chýbania nebolo úplne možné zjednotenie 

všetkých duchovných princípov. Pojem Absolútna Láska a Jej Absolútne Dobro 
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alebo materstvo nemožno správne poňať bez úplného, Absolútneho Zjednotenia 

všetkých súcich a existujúcich prvkov. Ale pojem otcovstvo bolo možné, pretože na 

tom pojme je postavený základ Stvorenia. Z neho sa jedinec postupne posúva ku 

konečnému zjednoteniu. Preto sa málokto vôbec vyjadroval o Bohu ako o Matke, vo 

väčšine prípadov len ako o Otcovi. Toto platí najmä v kresťanských 

náboženstvách.“ 

„Keď však boli do celku Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho zahrnuté a zlúčené 

s ňou všetky súce a existujúce prvky a Najvyšší sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista, 

cez toto Nové Zjavenie sa začalo budovať nové chápanie Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista.“ 

„V čase prítomnosti Ježiša Krista na planéte Nula to však tak nebolo. Preto sa Jeho 

Modlitba začína slovami ,Náš Otče‘. Slovo ,v nebi‘ znamená v pozitívnom stave. 

Absolútna Múdrosť a Absolútna Pravda, alebo Absolútna Substancia Božej 

Prirodzenosti je vždy absolútne pozitívna. Absolútny Pozitívny Stav je Stavom 

Absolútneho Vnútra alebo Vnútrajška. Takže, slovo ,nebo‘ tiež znamená, že tento 

Otec — Absolútna Múdrosť a Pravda — je Absolútne Vnútro, z ktorého vyžaruje 

pozitívny stav a z ktorého je stvorené Stvorenie.“ 

„ ,Posväť sa Tvoje meno‘. Slovo ,posväť sa‘ opisuje kvalitu prístupu, aká sa 

vyžaduje od členov pozitívneho stavu. Vzťah možno nadväzovať len z pozície 

svätosti k pozícii Absolútnej Svätosti. Pozícia svätosti znamená v tejto konotácii 

vzťah z pozície čistého úmyslu, v čistote svojho srdca, kvôli princípu, s plným 

prijatím a praktizovaním pravdy a s pochopením, že tá pravda pochádza od 

,Nebeského Otca‘. Takým prístupom sa svätí Meno Božie. ,Tvoje meno‘ znamená 

kvalitu pravej Prirodzenosti Stvoriteľa alebo v tomto prípade Nebeského Otca.“ 

„ ,Meno‘ je vždy vyjadrením obsahu kvality jedincovej osobnosti a individuality. 

Pristupovať k ,nášmu Otcovi v nebi‘ podľa tohto svätého mena, čiže s plným 

prijatím Ho/Nej ako jediného Stvoriteľa alebo Boha, v čistote svojho srdca, kvôli 

samotným princípom, znamená uznať Absolútnu Svätosť Stvoriteľa.“ 

„Byť absolútne svätý znamená nemať vo svojej prirodzenosti žiadne aspekty 

negatívneho stavu. A svätiť meno niekoho znamená vyhýbať sa pripisovaniu 

akejkoľvek negativity tej Prirodzenosti, s plným pochopením, že v tej Prirodzenosti 

tkvie len pozitívny stav. Toto znamená ,posväť sa Tvoje meno‘.“ 

„ ,Príď Tvoje kráľovstvo‘. Slová ,Tvoje kráľovstvo‘ znamenajú, že Absolútna 

Pravda patrí Absolútnemu Stvoriteľovi a že nikto iný nemá v sebe žiadnu pravdu. 

Toto je dôvod, prečo je uvedené ,príď‘. Toto je pozvaním, z pozície slobodnej vôle 

a voľby, tej pravdy, aby vošla do životov tých, ktorí sami osebe a zo seba nemajú 

žiadnu pravdu. Keďže pravda môže prísť len od Toho/Tej, Kto je Sám/Sama Osebe 

a Sám/Sama Sebou tá Absolútna Pravda, tá prosba je adresovaná Jemu/Jej, Kto 

môže poslať tú pravdu všetkým ostatným za účelom vytvorenia priaznivých 

podmienok pre prijatie lásky a dobra.“ 
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„Láska a dobro nemôžu vojsť, kým tam nie je múdrosť a pravda, v ktorých môžu 

prebývať. Koniec koncov, múdrosť a pravda sú formy prejavu a schránky 

uchovávania tej lásky a dobra. Takže, láska a dobro vysiela na prianie (všetky 

prosby musia byť zo slobodnej vôle a voľby) svoju múdrosť a pravdu, ktoré zas 

vytvárajú vhodné podmienky, základ a schránku, do ktorých tá láska a dobro môžu 

vstúpiť a zotrvať na pevnom základe.“ 

„Toto je dôvod, prečo prosba ,príď Tvoje kráľovstvo‘ predchádza prosbu ,nech sa 

deje Tvoja vôľa‘. Tá vôľa sa nemôže diať za žiadnych iných predpokladov než za 

predpokladu skutočnej Božskej Pravdy.“ 

„ ,Nech sa deje Tvoja vôľa‘. Toto je uznaním, že všetka láska, dobro a pozitívne a 

užitočné skutky patria Tomu/Tej, Kto je Absolútna Láska, Absolútne Dobro a 

Absolútny Pozitívny Stav.“ 

„Toto je súčasne uznaním, že nikto v Stvorení nemôže byť milujúci, dobrý a 

pozitívny sám/sama od seba a sám/sama osebe. Okrem toho to znamená, že len vôľa 

Absolútneho Boha je z lásky, dobra a pozitívnej prirodzenosti. Vôľa nikoho iného 

samostatne a sama osebe tieto prvky neobsahuje, ale je len ich potenciálnou 

schránkou.“ 

„Aby sa jedincova vôľa — schránka — naplnila láskou, dobrom a pozitívnosťou, 

dotyčný musí pozvať Božiu vôľu Absolútnej Lásky, Dobroty a Pozitívnosti, aby 

vošla do jeho života a stala sa obsahom jeho vôle, aby nechcel nič iné než lásku, 

dobrotu a pozitívnosť. Opätovne je tu zdôraznená záležitosť pozvania, pretože slovo 

,vôľa‘ je v samotnej svojej podstate a štruktúre slobodné, odrážajúc Absolútnu 

Prirodzenosť Absolútnej Vôle a jej Absolútnej Slobody.“ 

„Vôľa Božia sa nemôže diať v živote nikoho, pokiaľ ju dotyčný zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle nepozve, aby sa diala. Keby to tak nebolo, neexistovala by žiadna 

potreba modliť sa k Bohu a pozývať Jeho/Jej Vôľu, aby sa diala.“ 

„ ,Na zemi, tak ako je to v nebi‘ znamená, že vôľa Najvnútornejšieho alebo 

Absolútneho Vnútra Absolútneho Stavu Stvoriteľa je vždy milovať, rozdávať 

dobrotu a poskytovať pozitívnosť, pretože Ono je vždy v stave lásky, dobroty a 

pozitívnosti. Žiadny iný typ Vôle Božej neexistuje. Slovo ,nebo‘ súvzťaží s týmto 

významom. Slovo ,zem‘ v tejto konkrétnej konotácii súvzťaží so všetkým, čo je 

mimo stavu vnútra (,neba‘), kde sa vždy deje Vôľa Božia.“ 

„S procesom vonkajška (,zeme‘), ktorý je daný do pozície voľby opätovania, je však 

situácia iná. Ako si pamätáte, Stvorenie môže byť stvorené len podľa princípu 

slobody a nezávislosti. Z tej pozície musí urobiť voľbu pozvať alebo nepozvať Vôľu 

Božiu, aby sa diala v tom stave, tak ako sa vždy deje vo vnútornom stave. Ešte raz, 

inak by neexistovala žiadna potreba tohto pozvania.“ 

„V osobnejšej konotácii tieto slová znamenajú aj to, že Vôľa Božia sa vždy deje v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli každého jedinca a v najvnútornejšom duchovnom 

stupni Stvorenia. Keďže Stvorenie, ako aj každý jedinečný jedinec, postupuje od 
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najvnútornejšej úrovne alebo od svojho jadra k najexternejšej úrovni manifestácie 

alebo k vonkajšej mysli (,zem‘), a potom do vedomej vonkajšej mysle, tok tej Vôle 

nasleduje kroky tohto procesu tvorivého úsilia. Počiatočný bod akéhokoľvek 

tvorivého úsilia v pozitívnom zmysle je vždy z Vôle a za Vôle Božej. Ďalšie body 

musia kvôli slobode a nezávislosti tú Vôľu Božiu potvrdzovať jej pozvaním, aby sa 

diala od najvnútornejšieho po najexternejšie (,Buď Tvoja vôľa na zemi, tak ako je to 

v nebi‘).“ 

„ ,Daj nám dnes náš každodenný chlieb.‘ Toto je uznanie všetkých v Stvorení, že 

všetky ich talenty, dary, schopnosti a život vo všeobecnosti i v každom z jeho 

detailov pochádzajú z Absolútneho Zdroja Absolútneho Života — Stvoriteľa — a v 

relatívnom stave sú privlastnené všetkým ich relatívnym nositeľom a schránkam — 

sentientným entitám — a cez sentientné entity všetkým ostatným formám, 

manifestáciám a schránkam života.“ 

„ ,Daj nám‘ znamená prosbu, aby boli všetky nevyhnutné ingrediencie života 

neustále udržiavané Jediným, Kto to môže urobiť. ,Dnes‘ znamená v každom 

jednotlivom čase, mieste, položení a stave. ,Náš‘ znamená, že daný život je 

privlastnený všetkým sentientným entitám, aby mali osobný, súkromný a intímny 

pocit, akoby to bol ich vlastný život a akoby oni boli zdrojom toho života, napriek 

tomu však plne uznávajúc, že pravdou je, že zdrojom ich života je Absolútny Boh, 

Najvyšší, ktorý je teraz Pán Ježiš Kristus. ,Každodenný chlieb‘ znamená neustále 

dodávanie všetko zahŕňajúcich zložiek života (duchovných, duševných a 

fyzických).“ 

„Dôvodom, prečo sa od každého očakáva, že sa bude na každodennej báze modliť 

alebo prosiť o toto všetko, je to, že každý deň má inú konotáciu, účel a význam. 

Inakosť tejto situácie si vyžaduje nové volebné úsilie. Preto treba opätovne potvrdiť, 

alebo sa vzdať voľby poprosiť svojho Stvoriteľa, aby naďalej dodával všetky 

životné potreby v úplne nových podmienkach (každý deň je nový deň!).“ 

„ ,A odpusť nám naše hriechy‘ znamená plné poznanie a uznanie všetkých v 

Stvorení, že nie sú dokonalí, lebo nie sú absolútni alebo bohovia. Ako už bolo 

spomenuté predtým, dokonca aj osoba, ktorá dosiahla najvyššie možné duchovné 

úrovne a je takmer ako Boh, je ešte stále relatívna, a nie absolútna. Faktom svojho 

relatívneho stavu je tá osoba náchylná robiť chyby alebo nesprávne závery. Keď sa 

stane čosi také, dotyčný sa zadlžuje voči svojmu Stvoriteľovi, pretože neurobil 

alebo nepochopil niečo tak, ako mal. Aby také chyby neskončili prijatím 

negatívneho stavu a následným vypadnutím do Zóny Vymiestnenia, všetky 

sentientné entity musia vzývať zákon a princípy odpustenia. Poprosením o 

odpustenie sa vyhýbajú a sú chránení pred touto znepokojivou možnosťou.“ 

„Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že ľudia v Nebi (v pozitívnom stave), ako 

napríklad anjeli, archanjeli, cherubíni, serafíni atď., nemôžu robiť chyby alebo nie 

sú schopní robiť nesprávne závery o čomkoľvek a že sú dokonalí vo svojom stave. 

Realitou však je, že nikto nie je neomylný a dokonalý, jedine Absolútny Boh — Pán 
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Ježiš Kristus. Každý ďalší, pod úrovňou Boha, dokonca aj ten, kto je hneď prvý po 

Bohu, podlieha príležitostne omylom.“ 

„Avšak, rozdiel medzi týmito ľuďmi a ľuďmi a tvormi Zóny Vymiestnenia je ten, že 

ľudia v pozitívnom stave okamžite spoznávajú svoje omyly, odmietajú ich alebo ich 

hneď na mieste opravujú. Poprosením o odpustenie predchádzajú nebezpečenstvu, 

že im budú privlastnené následky takých omylov.“ 

„ ,Ako my odpúšťame svojim vinníkom‘ je plným spoznaním a uznaním, že nikto 

iný nie je dokonalý a že vzťahy medzi ľuďmi nemajú byť stavané na očakávaní 

dokonalosti, ale na vzájomnom odpustení a prijatí tohto faktu. Keďže nikto nie je 

dokonalý, od nikoho nemôžete očakávať dokonalé správanie a postoj. Opäť, 

odpustením iným a sebe (a toto odpustenie musí zahŕňať aj seba, lebo ste zadlžený 

sebe za to, že nie ste dokonalý) sa vyhýbate a ste chránení pred upadnutím do 

odsudzujúceho a zavrhujúceho postoja negatívneho stavu. Taký postoj by vás 

vylúčil z pozitívneho stavu. V tom prípade by ste vypadli do Zóny Vymiestnenia.“ 

„ ,A neuveď nás do pokušenia‘. Toto vyjadrenie znamená uznanie, že len Absolútny 

Boh môže jedinca ochrániť a zabrániť, aby bol pokúšaný prijať realitu negatívneho 

stavu ako rozhodujúci faktor svojho života.“ 

„Nuž, toto vyjadrenie v duchovnom význame neznamená, že to Boh pokúša ľudí, 

hoci doslovný význam skutočne vyvoláva taký nesprávny dojem. Je to chápanie a 

uznanie faktu, že len vďaka Absolútnej Pozitívnej Moci svojho Boha je možné 

držať sa ďalej od pokušenia aktivovať odmietnutú ideu prijať akýkoľvek iný zdroj 

života, než je Pán Ježiš Kristus. Toto je jasné z nasledujúcich slov tej Modlitby ,ale 

zbav nás zlého‘. Toto vyjadrenie znamená držať jedinca ďalej od akejkoľvek 

potreby, túžby, želania alebo tendencie prijať tú negatívnu ideu a stotožniť sa s jej 

obsahom a chcieť ju. ,Zlého‘ znamená tú ideu. Ako viete, to tú ideu pôvodne použili 

pseudo-tvorcovia na aktiváciu negatívneho stavu. Celý negatívny stav pred 

pozitívnym stavom vyzerá ako jedna odporná, zdeformovaná a zohavená, zlostne 

vyzerajúca osoba (ako už bolo zjavené cez Swedenborga). Prosbou je tu byť 

zbavený akejkoľvek tendencie aktivovať negatívny stav vo svojom vlastnom 

osobnom a súkromnom živote.“ 

„ ,Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.‘ Toto je poznanie, uznanie 

a prijatie faktu, že Absolútne Vlastnícke Práva všetkého v Stvorení patria Pánovi 

Ježišovi Kristovi, vtedy Najvyššiemu. Všimnite si, prosím, že poradie, v akom tieto 

slová idú, je obrátené. Prvé ide ,kráľovstvo‘; druhá ide ,moc‘ a ako tretia ide ,sláva‘. 

,Naveky‘ znamená, že tie Vlastnícke Práva nikdy nezaniknú.“ 

„Existujú dva dôvody, prečo je použité obrátené poradie, napriek faktu, že pravá 

realita Stvorenia a Absolútna Prirodzenosť Najvyššieho si vyžaduje poradie od 

,slávy k moci, ku kráľovstvu, naveky. Amen.‘ Jedným dôvodom je to, že tá 

Modlitba bola iniciovaná z pozície vonkajška Stvorenia. Vonkajšok Stvorenia je 

kráľovstvom vnútrajška Stvoriteľa (medzi mnohým iným). Každý, okrem Stvoriteľa, 

je vnímaný tak, že je v procese tohto vonkajška. Len Stvoriteľ vníma Seba v Stave 
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Absolútneho Vnútra. Keďže je tá Modlitba adresovaná Absolútnemu Stavu Vnútra 

Stvoriteľa z pozície Stvorenia — kráľovstva Stvoriteľa — treba najprv uznať, že 

pozícia, z ktorej sa modlím, patrí môjmu Stvoriteľovi. On/Ona je Absolútnym 

Vlastníkom tej pozície. Ďalšou konotáciou slova ,kráľovstvo‘ je jeho súvzťažnosť s 

vonkajším alebo prírodným stupňom Stvorenia, ako aj s vonkajšou mysľou každého 

jedinca.“ 

„Dôvodom, prečo je dôraz na vonkajšom stupni a na vonkajšej mysli, je to, že ten 

stupeň a tá myseľ odrážajú najexternejšiu pozíciu vonkajšieho Stvorenia. Od tejto 

pozície sa žiada, aby uznala, že jej jediným absolútnym Vlastníkom je Stvoriteľ. 

Popretie tohto faktu na tej úrovni dáva popud, ako si pamätáte, k aktivácii 

negatívneho stavu. Kvôli vyhnutiu sa negatívnemu stavu, jedinec musí najprv uznať, 

že aj tá úroveň bytia a existencie patrí absolútne Stvoriteľovi.“ 

„Slovo ,moc‘ súvzťaží s Absolútnou Duševnosťou Stvoriteľa a tiež s Jeho/Jej 

intermediárnou dimenziou Stvorenia a s prostrednou mysľou alebo duševnosťou 

každého jedinca. Toto je potvrdenie, spoznanie, uznanie a prijatie faktu, že pravým 

Absolútnym Vlastníkom nich všetkých je Stvoriteľ.“ 

„Slovo ,sláva‘ súvzťaží s Absolútnym Duchom Stvoriteľa. Ale súvzťaží aj s 

duchovnou dimenziou Stvorenia a s najvnútornejšou Duchovnou Mysľou každého 

jedinca. Opäť, toto je potvrdenie, spoznanie, uznanie a prijatie faktu, že Stvoriteľ je 

Absolútnym Vlastníkom nich všetkých.“ 

„Je však ešte jeden dôvod, prečo bolo slovo ,sláva‘ dané na koniec tohto poradia. 

Slovo ,sláva‘, čo sa týka Stvoriteľa, má hlbšiu tajomnú a mystickú konotáciu. Súvisí 

s faktorom zahrnutia tela-mäsa Ježiša Krista do Absolútnej Prirodzenosti Stvoriteľa, 

čím sa Stvoriteľ stáva celkom Pána Ježiša Krista. Ako viete, ,oslávenie‘ znamená aj 

zbožštenie a skríženie všetkých súcich a existujúcich prvkov, vrátane prvkov Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula, a ich úplné zjednotenie, harmonizáciu a jednotu v tej 

Prirodzenosti.“ 

„V čase, keď bola táto Modlitba daná členom pozitívneho stavu, proces tohto 

životne dôležitého a rozhodujúceho zbožštenia a kríženia nebol dokončený. Práve sa 

začal. Preto vtedy nebolo vhodné dať slovo ,sláva‘ na prvé miesto, kam skutočne 

patrí. Okrem toho, táto Modlitba nenaznačuje, že čokoľvek zo Zóny Vymiestnenia 

alebo z planéty Nula patrí Stvoriteľovi. Vtedy to tak nebolo.“ 

„Modlitba Pána Ježiša Krista, ako je zaznamenaná v Matúšovi, bola daná členom 

pozitívneho stavu na ohromne dôležitej križovatke osudu a údelu celého Stvorenia. 

Vznikal a rodil sa úplne nový duchovný stav, spustený faktom inkarnácie 

Najvyššieho do negatívneho stavu vo forme Ježiša Krista. Tento akt si vyžadoval 

formuláciu iného prístupu vo vzťahu k Stvoriteľovi zo strany všetkých Ním/Ňou 

stvorených. Tento prístup je vyjadrený vo vnútornom význame tejto Modlitby, 

vysvetlenom vyššie.“ 

„Vtedy bol každý v Stvorení obsahom a významom tej Modlitby inštruovaný o tom, 

čo robiť a ako to robiť, aby sa pripravil na to, čo malo prísť.“ 
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„V skutočnosti však obsah a význam tejto Modlitby definoval dočasný stav a 

proces, ktorý bol zahájený inkarnáciou Ježiša Krista a dokončený v čase, keď sa 

Najvyšší stal plnosťou Pána Ježiša Krista (krátko pred Vianocami 1987 vášho času). 

Vnútorný obsah a význam tej Modlitby predstavoval pre celé Stvorenie duchovné 

zásady, ktoré sa mali dodržiavať až do konca tohto dočasného stavu a procesu. A to 

isté platí o vnútornom obsahu a význame Modlitby Ježiša Krista v jej verzii 

zaznamenanej v Lukášovi 11:2-4. Boli aplikovateľné počas tohto dočasného stavu a 

procesu, až do tohto momentu.“ 

„Než budeme pokračovať formuláciou Novej Verzie Modlitby Pána Ježiša Krista, 

týkajúcej sa súčasného Nového Duchovného Stavu, pozrime sa krátko na pravý 

význam Lukášovej verzie tejto Modlitby.“ 

„Ako bolo uvedené vyššie, táto verzia je sformulovaná z hľadiska potrieb členov 

negatívneho stavu, ktorí obývali Zónu Vymiestnenia, a pre ľudí na planéte Nula. 

Toto je prvá zásadná odlišnosť od Modlitby zaznamenanej Matúšom. Matúšova 

verzia bola výhradne pre členov pozitívneho stavu.“ 

„Druhá odlišnosť je vo fakte, že Lukášova verzia bola sformulovaná na požiadanie, 

a nie na základe mandátu. Vtedy ešte Pán Ježiš Kristus neriadil negatívny stav. 

Preto, rešpektujúc slobodu voľby jeho obyvateľov byť negatívni, musel počkať, až 

bude o to požiadané.“ 

„ ,Náš Otče v nebi‘ znamená, že v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula neexistuje 

žiadna prítomnosť žiadnej pravdy. Pravda je niekde inde. Toto je rozpoloženie 

vylúčenia Zóny Vymiestnenia z pravého Stvorenia. Je to rozpoloženie mimo 

krajného stupňa vonkajška Stvorenia. Absolútna Pravda nemá na tom rozpoložení 

žiadnu účasť, ale namiesto toho sa nachádza ,mimo‘ jeho falošného ,vnútra‘. 

Znamená to ale tiež potenciálnu prítomnosť Stvoriteľa — Otca — Pravdy — v 

schopnosti každého slobodne si voliť a meniť sa.“ 

„Schopnosť slobodne si voliť a meniť sa predstavuje nebo každého. V tom nebi sídli 

Otec — Pravda, pretože jediná pravda, čo má negatívny stav k dispozícii, je pravda, 

že negatívny stav nemá žiadnu pravdu, že bol aktivovaný slobodnou voľbou a že tou 

voľbou sa podmienky života jeho aktivátorov úplne zmenili. Je tiež pravda, že ak 

bol negatívny stav aktivovaný slobodnou voľbou niektorých sentientných entít a tie 

sa slobodnou voľbou zmenili, podľa presne toho istého princípu si všetci členovia 

negatívneho stavu môžu a dokážu, ak si želajú, zvoliť zrieknutie sa negatívneho 

stavu a úplne zmeniť svoj životný štýl, uvedúc ho do súladu s pozitívnym stavom.“ 

„Faktom tejto veci je duchovná pravda. Keďže každá skutočná pravda je z 

Absolútnej Pravdy — Otca — Stvoriteľa — a keďže Otec-Stvoriteľ je Sám/Sama 

Absolútna Pravda, On/Ona je vždy vo Svojej pravde, bez ohľadu na to, kde a kedy. 

Opäť, táto pravda a tá prítomnosť predstavuje ,nebo‘ alebo najvnútornejšiu 

Duchovnú Myseľ každého aj vo všetkých Peklách, v celej Zóne Vymiestnenia a na 

planéte Nula.“ 
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„Rozdiel medzi členmi pozitívneho stavu a členmi negatívneho stavu je v tom, že 

členovia pozitívneho stavu sú otočení k tej pravde tvárou a komunikujú s ňou zoči-

voči, zatiaľ čo členovia negatívneho stavu nie sú k tej pravde otočení tvárou, ale 

majú svoju tvár od nej odvrátenú a jej existenciu alebo prítomnosť úplne popierajú.“ 

„Akýkoľvek krok k zmene tejto situácie, ktorá je negatívnym stavom, sa musí začať 

otočením sa tvárou k tej pravde, čiže vojdením dovnútra, do tej prítomnosti. Prvým 

krokom tohto úplne prvého kroku je uznanie, že pravda, náš Otec, je v Nebi, čiže v 

stave najhlbšieho vnútra jedincovej sentientnej mysle — v tej schopnosti slobodne 

si voliť a meniť sa.“ 

„ ,Posväť sa Tvoje meno‘ v tomto prípade znamená, že jedinec sa musí na stav 

vnútra obracať s pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli princípu slobodnej voľby a 

zmeny, vyjadrujúc túžbu po zrieknutí sa negatívneho stavu a po konverzii do stavu 

pozitívneho. Takým prístupom jedinec uznáva Absolútnu Svätosť Prirodzenosti 

Stvoriteľa a Jeho/Jej Absolútnej Pravdy — Otca — Ktorý/Ktorá neobsahuje a nie je 

iniciátorom ničoho negatívneho a lživého.“ 

„ ,Príď Tvoje kráľovstvo‘ je prosbou o pochopenie a prijatie pravdy aj do svojej 

vedomej alebo vonkajšej mysle, pretože tá myseľ je držaná v temnote lží 

negatívneho stavu. Kým nie sú tie lži odstránené, do žiadnych oblastí vonkajšej 

mysle sa nemôže dostať nič z pozitívneho stavu. Ony ale môžu byť odstránené len 

slobodným pozvaním tých právd, aby v postupných, pomalých krokoch prišli do 

jedincovho vedomého uvedomenia a boli prijaté ako pravdy. Tým prijatím a podľa 

stupňa toho prijatia sú lži odstránené a okamžite nahradené skutočnými pravdami.“ 

„Len čo je toto uznané, môže nasledovať pozvanie ,nech sa deje Tvoja vôľa‘. ,Nech 

sa deje Tvoja vôľa na zemi, tak ako je to v nebi‘, požiadané z pozície negatívneho 

stavu, znamená prosbu o elimináciu negatívneho stavu (tu označeného slovom 

,zem‘) vo svojej mysli a živote a o nahradenie ho pozitívnym stavom (tu označeným 

slovom ,nebo‘). Toto je pozvaním pre Stvoriteľa — Vládcu jedincovho života —

dokonca ešte počas života v negatívnom stave, pretože pozitívny stav — ,nebo‘ — 

ani negatívny stav — ,zem‘ — nie sú nejaké konkrétne miesta, ale sú vecou 

jedincovho postoja a identity. Preto môže byť jedinec svojím duchom v Nebi, zatiaľ 

čo jeho/jej telo sídli, takpovediac, v Peklách.“ 

„ ,Daj nám deň čo deň náš každodenný chlieb‘ je prosba o vybavenie rozličnými 

nutnými ingredienciami života v súlade s prirodzenosťou pozitívneho stavu. ,Deň čo 

deň‘ znamená podľa jedincových najlepších možností. ,Chlieb‘ je dobrota života a 

všetky jeho dary, talenty a schopnosti. Je to tiež dôležité uznanie, že aj mŕtvy život 

negatívneho stavu je možný len z dovolenia Pána Ježiša Krista. Takže, mŕtvy život 

negatívneho stavu absolútne závisí od života pozitívneho stavu, ako život 

pozitívneho stavu absolútne závisí od Absolútneho Života Absolútneho Pána Ježiša 

Krista — Stvoriteľa.“ 

„ ,A odpusť nám naše hriechy‘ znamená potrebu uznať, že jedinec je v negatívnom 

stave v role plného účastníka a podporovateľa toho stavu, štýlom a kvalitou svojho 
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života. Podporovať a zúčastňovať sa života negatívneho stavu je hriech. Len čo si 

jedinec uvedomí, že tým aktom hreší, odporúča sa mu poprosiť o odpustenie a 

milosrdenstvo, čím je vyvedený zo stavu hriechu.“ 

„ ,Lebo aj my odpúšťame každému, kto nám je dlžen.‘ V preklade tohto riadku je 

chyba. Správny preklad by mal byť ,ako aj my odpúšťame každému, kto hreší proti 

nám‘. Tento výrok znamená uznanie, že členovia negatívneho stavu majú k sebe 

vzťah z pozície vzájomného manipulovania, využívania, zlého zaobchádzania, 

zneužívania, klamania, podvádzania atď. Jednať vzájomne týmto spôsobom 

znamená vzájomne voči sebe hrešiť. Uznanie a prijatie tohto faktu, že iní tak konajú 

zo svojej vlastnej povahy a negatívnosti, a nie z Vôle Božej, ich stavia do pozície 

schopnosti vzájomne si odpustiť. Odpustením sa stávajú spôsobilými, aby im Boh a 

iní odpustili, len čo skonvertujú do pozitívneho stavu.“ 

„ ,A neuveď nás do pokušenia.‘ Z pozície negatívneho stavu, pretože je to stav 

vonkajška/mimo Stvorenia, všetko vyzerá tak, akoby to prichádzalo zvonka. Teda, 

vina je vždy zvaľovaná na niekoho alebo niečo iné. V tejto konotácii, pretože Boh je 

vnímaný ako súci mimo negatívneho stavu (čo je pravda!), je vnímaný aj ako 

Ten/Tá, kto je už samotnou Svojou existenciou príčinným faktorom akéhokoľvek 

pokušenia. Lebo, keby neexistoval Boh, nebolo by tam vonku nikoho, kto by vám 

povedal, že ste pokúšaní alebo že ste uvádzaní do pokušenia. Ako poznamenal 

Dostojevskij vo svojom hojne rozšírenom diele Bratia Karamazovovci, ,ak 

neexistuje Boh, potom je dovolené všetko‘. V tom prípade taký stav ako pokušenie 

neexistuje. Pokušenie znamená ,túžiť robiť niečo, čo nie je dovolené‘. Ak je tam 

vonku niekto, kto vám hovorí, čo je a čo nie je dovolené, potom ten niekto definuje 

aj stav pokušenia. Preto On/Ona je ten, kto vás uvádza do pokušenia, faktorom tejto 

definície. Len z pozície negatívneho stavu bolo do tohto momentu dovolené modliť 

sa týmto spôsobom. Realitou, samozrejme, je, že jedinec je pokúšaný z vlastnej 

vôle, túžbou robiť niečo, čo nie je z pozitívneho stavu.“ 

„ ,Ale zbav nás zlého‘ tu znamená prosbu o konverziu z negatívneho stavu, stavu 

zloby, do pozitívneho stavu, stavu dobroty. Znamená to aj prosbu o ochranu pred 

návratom do položenia negatívneho stavu. Táto prosba je faktorom úplného 

odovzdania sa Stvoriteľovi s uznaním faktu, že jedinec nemá žiadnu moc a žiadnu 

schopnosť urobiť to svojím vlastným úsilím. Tento krok je dobre poňatý dvanástimi 

krokmi filozofie Anonymných Alkoholikov na vašej planéte.“ 

„Ako ste si všimli, táto verzia Modlitby sa v Lukášovi končí v tomto bode. Ako už 

bolo spomenuté vyššie, vtedy ešte negatívny stav nebol pod nadvládou Pána Ježiša 

Krista. Jeho dojem bol, že on má kráľovstvo, moc i slávu. Kráľovstvo bolo 

kráľovstvom pseudo-tvorcov; moc patrila pseudo-tvorcom a sláva bola ich ,slávou‘. 

To tiež znamená, že pravá najvnútornejšia Duchovná Myseľ (,sláva‘), pravá 

vnútorná myseľ (,moc‘) a pravá vonkajšia myseľ (,kráľovstvo‘) sentientných entít 

negatívneho stavu bola vtedy úplne zablokovaná a neprístupná a nahradená pseudo-

najvnútornejšou mysľou (falošnou slávou), pseudo-vnútornou mysľou (falošnou 

mocou) a pseudo-vonkajšou mysľou (falošným kráľovstvom).“ 
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„Účelom tejto Modlitby v jej vnútornom zmysle a význame bolo dať členom 

negatívneho stavu prostriedok, ktorým by mohli byť pripravení na konečné spasenie 

a konverziu do pozitívneho stavu a na prežitie počas dočasného stavu, kým nebude 

nastolená nová duchovná situácia. Tým, že mal negatívny stav tieto inštrukcie na 

prežitie k dispozícii, mohol pokračovať vo svojom vlastnom živote. Ako však viete, 

so zahájením prenosu tejto časti Nového Zjavenia sa toto dočasné alebo prechodné 

obdobie skončilo. To zahájenie zvestovalo dovŕšenie toho dočasného stavu a 

nastolenie Nového Duchovného Stavu, Kondície a Procesu, spôsobom opísaným 

v celej tejto knihe.“ 

Pretože všetky nutné požiadavky na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli dve vyššie 

uvedené verzie Modlitby Pána sformulované a zavedené, boli splnené, a pretože 

všetky nové duchovné požiadavky nového kroku duchovného pokroku boli 

zavedené do praxe a zakotvené, presne od tohto momentu Pán Ježiš Kristus 

zavádza inú formuláciu tejto Modlitby, týkajúcu sa povahy súčasného kroku v tomto 

procese. Presne od tohto momentu sa z Právomoci Pána Ježiša Krista, z pozície 

Jeho/Jej Absolútnej Novej Prirodzenosti Modlitba Pána mení na Modlitbu, 

sformulovanú Pánom Ježišom Kristom pre všetkých v Stvorení, v Zóne 

Vymiestnenia a na planéte Nula. Odporúča sa vám modliť sa týmto spôsobom:“ 

„Náš Pán Ježiš Kristus v nebi, na zemi, v mori, v Zóne 

Vymiestnenia, na planéte Nula a v našej jednej zjednotenej 

sentientnej mysli
1
. 

V čistote svojho srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom, svätíme 

Tvoju Prirodzenosť ako Absolútne Svätú a Pozitívnu. 

Tvoje Dobro a Pravda príďte a buďte ustanovené natrvalo vo 

všetkých aspektoch nášho života. 

Tvoja vôľa buď vykonávaná všade v bytí a existencii a v Zóne 

Vymiestnenia a na planéte Nula a v našom živote
1
, ako je vždy 

vykonávaná v nebi. 

Daj nám v tento deň všetko nutné zaopatrenie pre náš 

každodenný život v súlade s prirodzenosťou pozitívneho stavu. 

A odpusť nám naše problémy a nedostatky, ako my odpúšťame 

problémy a nedostatky iných. 

A nenechaj nás uviesť sa do žiadneho pokušenia, ale zbav nás 

príťažlivosti ku a stotožnenia sa so zlami a lžami negatívneho 

stavu. 

Lebo Tvoja je sláva i moc i kráľovstvo i všetko ostatné, navždy, 

do večnosti. Amen.“ 

„ ,Náš Pán Ježiš Kristus‘ znamená, že nie je žiadny iný Boh alebo Najvyšší, alebo 

Stvoriteľ, pod žiadnym iným menom. Toto je označené slovom ,náš‘. ,Pán‘ znamená 

Absolútne Zjednotenie, Jedinosť, Harmóniu a Splynutie všetkých aspektov bytia a 

                                                           
1 Podčiarknuté slová boli do Modlitby pridané až v druhom, redigovanom vydaní anglického originálu Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, po jej skompletizovaní v Koroláriách k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, kde 

sú aj vysvetlené a doplnené o ďalšie jej slová. (pozn. prekl.) 
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existencie, vrátane prvkov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula. Znamená to aj 

Absolútne Rodičovstvo týchto prvkov a princípov. ,Ježiš‘ znamená Absolútnu 

Dobrotu, Absolútne Materstvo a Absolútne Feminínne princípy. ,Kristus‘ znamená 

Absolútnu Pravdu, Absolútne Otcovstvo a Absolútne Maskulínne princípy.“ 

„Vyslovením slov ,náš Pán Ježiš Kristus‘ vzývate celistvosť Absolútneho Bytia a 

Existencie Pána Ježiša Krista, prijímajúc Jeho/Jej Absolútnu Právomoc ako 

Jediného Boha, Najvyššieho, Nedielneho.“ 

„ ,V nebi‘ znamená prítomnosť Pána Ježiša Krista v duchovnej dimenzii Jeho/Jej 

Stvorenia v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti. Znamená to aj Jeho/Jej prítomnosť, v tej 

Novej Prirodzenosti, v najvnútornejšej Duchovnej Mysli každého jedinca. ,Na zemi‘ 

znamená Jeho/Jej prítomnosť, v tej Novej Prirodzenosti, v intermediárnej dimenzii 

Jeho/Jej Stvorenia a v prostrednej mysli každého jedinca. ,V mori‘ znamená 

prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti v prírodnej alebo 

vonkajšej dimenzii Jeho/Jej Stvorenia a vo vonkajšej mysli každého jedinca.“ 

„ ,V Zóne Vymiestnenia‘ znamená prítomnosť Pána Ježiša Krista, v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti (jediný spôsob, ako by tam mohol byť prítomný), vo všetkých Peklách 

a na planéte Nula (skrz Desať Duchovných Princípov, sformulovaných v 24. 

kapitole tejto knihy) a vo všetkých aspektoch pseudo-mysle členov negatívneho 

stavu a ľudí. Jediným účelom tejto prítomnosti je konečné spasenie a vyvedenie z 

negatívneho stavu každého, kto je tam uväznený vďaka svojej vlastnej bláznivej 

voľbe.“ 

„ ,V čistote svojho srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom, svätíme Tvoju 

Prirodzenosť ako Absolútne Svätú a Pozitívnu‘ znamená plné uznanie a pochopenie, 

že aj keď je teraz Pán Ježiš Kristus plne prítomný aj v negatívnom stave, v Pánovi 

Ježišovi Kristovi neexistuje nič prirodzenosti a nič z prirodzenosti negatívneho 

stavu. Prvky vzaté zo Zóny Vymiestnenia a z planéty Nula boli očistené od všetkých 

ziel a lží, ktoré sú prirodzenosťou negatívneho stavu, a boli zbožštené. Ale napriek 

tomu sú to prvky Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, bez akejkoľvek negatívnej 

konotácie.“ 

„Toto vyjadrenie tiež znamená, že, kvôli tejto Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, pretože je tiež absolútne Svätá a Pozitívna, jediný účinný spôsob, ako 

s Ním/Ňou možno nadväzovať vzťah, je z pozície čistoty svojho srdca, čiže s 

pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli princípu. ,Čistota srdca‘ znamená kvôli 

samotnému princípu, bez akýchkoľvek postranných pohnútok.“ 

„ ,Tvoje Dobro a Pravda príďte a buďte ustanovené natrvalo vo všetkých aspektoch 

nášho života‘ znamená životne dôležité a rozhodujúce poznanie, uznanie a prijatie 

faktu, že nikdy nemožno byť dobrý alebo mať pravdu vďaka sebe samému/samej, 

ale len z Pána Ježiša Krista, vďaka Nemu/Nej, s Ním/Ňou a z Neho/Nej v Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti. A teda, že Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti je 

jediný zdroj pravého dobra a skutočnej pravdy.“ 
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„A pretože Pán Ježiš Kristus je vďaka Svojej Novej Prirodzenosti a cez Ňu schopný 

byť prítomný vo všetkých aspektoch, úrovniach, stupňoch, sférach a črtách 

jedincovej mysle, ako aj všetkého ostatného, je učinené pozvanie, aby Jeho/Jej 

Dobro a Pravda naplnili všetky aspekty jedincovho života.“ 

„ ,Tvoja vôľa buď vykonávaná všade v bytí a existencii a v Zóne Vymiestnenia, ako 

je vždy vykonávaná v nebi.‘ Toto je pozvanie Lásky a Múdrosti Pána Ježiša Krista, 

aby mali plne pod kontrolou nielen pozitívny stav, ale aj negatívny stav, tým istým 

spôsobom, ako tomu bolo vždy v najvnútornejšej duchovnej dimenzii Stvorenia a v 

najvnútornejšej Duchovnej Mysli každého jedinca. Toto je tiež pozvanie Pána 

Ježiša Krista, aby mal plne pod kontrolou a viedol skrz Svoju Novú Prirodzenosť 

celú Zónu Vymiestnenia a planétu Nula.“ 

„ ,Daj nám v tento deň všetko nutné zaopatrenie pre náš každodenný život v súlade s 

prirodzenosťou pozitívneho stavu‘ je poznanie, uznanie a prijatie faktu, že zdrojom 

všetkých darov, talentov, schopností a života vo všeobecnosti, vo všetkých jeho 

duchovných, duševných a fyzických aspektoch, je Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti a že skutočný život možno nastoliť len v súlade s princípmi, 

ktoré riadia a ovládajú prirodzenosť pozitívneho stavu.“ 

„ ,A odpusť nám naše problémy a nedostatky, ako my odpúšťame problémy a 

nedostatky iných‘ znamená uznanie a prijatie faktu, že nikto nie je dokonalý, len 

Pán Ježiš Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti.“ 

„Kvôli tomuto stavu je každý náchylný mať problémy, robiť chyby a konať veci, 

ktoré pochádzajú z neho/nej, namiesto z Pána Ježiša Krista. Preto máme poprosiť 

Pána Ježiša Krista, aby nám odpustil a aby sme boli schopní odpúšťať iným, že sú 

takí. Je to tiež uznanie faktu, že dotyčný nie je absolútny, že nie je Boh a nikdy 

Ním/Ňou nebude, nech sa deje čokoľvek.“ 

„ ,A nenechaj nás uviesť sa do žiadneho pokušenia‘ znamená pozvanie Pána Ježiša 

Krista, aby nám pomohol, aby sme neboli pokúšaní negatívnym stavom, 

nachádzajúcim sa v tej myšlienke práva odmietnuť Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej 

Novú Prirodzenosť. Je to aj uznanie, že jedinec to nemôže urobiť sám/sama, lebo 

nie je absolútny alebo dokonalý. Len z pozície Absolútneho Stavu a Absolútnej 

Dokonalosti možno byť pred takými pokušeniami chránený.“ 

„ ,Ale zbav nás príťažlivosti ku a stotožnenia sa so zlami a lžami negatívneho stavu‘ 

znamená prosbu na Pána Ježiša Krista, aby všetkých v negatívnom stave obrátil do 

pozitívneho stavu, odstránením akejkoľvek príťažlivosti k ideám negatívneho stavu 

a akejkoľvek možnosti prisvojenia si týchto ideí k svojej osobnej totožnosti a 

životu. Je to tiež uznanie, že také oprostenie je možné len vďaka Novej Moci Pána 

Ježiša Krista, spočívajúcej v Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti.“ 

„ ,Lebo Tvoja je sláva i moc i kráľovstvo i všetko ostatné, navždy, do večnosti. 

Amen.‘ Ako ste si všimli, v tejto záverečnej formulácii je postupnosť daná do 

správneho poradia. Toto správne poradie môže byť teraz plne nastolené, 

uskutočnené, realizované a manifestované, lebo dokončenie procesu oslávenia, čiže 
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zbožštenia a skríženia ľudského tela-mäsa s celkom Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, sa teraz stalo skutočnou realitou.“ 

„Toto vyjadrenie je preto poznaním, uznaním a prijatím faktu, že všetky prvky 

súhrnne (,sláva‘) patria Pánovi Ježišovi Kristovi; tak ako patria len Pánovi Ježišovi 

Kristovi aj všetky dimenzie Jeho/Jej Stvorenia (,moc‘) a celá Zóna Vymiestnenia 

(,kráľovstvo‘), ako aj planéta Nula (,všetko ostatné‘), navždy, do večnosti. Je to tiež 

potvrdenie obojstranného vládnutia Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista, aj z 

pozície najvnútornejšieho k najexternejšiemu, aj z pozície toho najexternejšieho, 

mimo Stvorenia, k tomu najnižšiemu Zóny Vymiestnenia, ako aj k 

najvnútornejšiemu stavu.“ 

„Toto je uzavretím celého kruhu a opätovným spojením všetkých súcich a 

existujúcich prvkov a vrátením Stvoreniu tých jeho prvkov, ktoré mu boli 

ukradnuté, zle použité, zneužité a prekrútené pseudo-tvorcami a ich nasledovníkmi.“ 

„ ,Amen‘ znamená plné potvrdenie, že je to tak a že toto je skutočná pravda.“ 

„Obsah, význam, kvalita a platnosť tejto novo formulovanej Modlitby bude v 

účinnosti až do konca tohto časového cyklu, teda do doby, kedy budú negatívny stav 

a jeho Zóna Vymiestnenia natrvalo zrušené a eliminované. Vtedy bude táto 

Modlitba preformulovaná a zmenená.“ 

„Sú tri hlavné, nanajvýš významné tajomstvá, ktoré sú obsiahnuté alebo vložené 

Pánom Ježišom Kristom do tejto Novej Modlitby. Niektoré obmedzené aspekty 

týchto tajomstiev budú zjavené v ďalšej kapitole.“ 

„Odteraz sa každému, kto číta túto kapitolu a kto si to zvolí zo svojej slobodnej vôle 

a voľby, odporúča, aby zahrnul túto Novú Modlitbu do svojho každodenného 

procesu vchádzania do vnútra. Za tým účelom sa mu/jej radí, aby sa ju naučil 

naspamäť a meditoval o nej na každodennej báze.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tejto kapitole.“ 
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DVADSIATA SIEDMA KAPITOLA 
 

Tajomstvo Novej Modlitby, 
sformulovanej Pánom Ježišom Kristom 

 

 

16. mája 1988 o 4.37 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Väčšinu aspektov špecifických tajomstiev obsahu, významu a znenia Novej 

Modlitby, sformulovanej Pánom Ježišom Kristom, nie je možné vyjadriť alebo 

pochopiť slovami žiadneho ľudského jazyka. Sú nad akékoľvek ľudské chápanie a 

predstavy.“ 

„Avšak, určitý vzdialený náznak, aké sú to vlastne tajomstvá, bude dostupný tým, 

ktorí vchádzajú hlboko do vnútra.“ 

„Pokusu poskytnúť tento náznak musí predchádzať určité vysvetlenie pojmu, 

významu a obsahu slova ,modlitba‘.“ 

„Najbežnejším ponímaním slova ,modlitba‘ je, že človek zavrie oči a slovne, svojou 

vlastnou rečou, vyjadrí určitú mieru vďačnosti, uznania a prosbu adresovanú svojmu 

Bohu, v súlade s rôznymi rozdielnymi menami, prijatými rozličnými náboženstvami 

na vašej planéte.“ 

„Toto je veľmi obmedzené, jednostranné a najexternejšie ponímanie slova 

,modlitba‘.“ 

„Je pravda, že slovné vyjadrenie určitých ideí pomocou hlasiviek buď nahlas, alebo 

v tichosti vo svojej mysli, je jednou z neoddeliteľných súčastí každej modlitby. Ale 

modlitba má sama osebe omnoho širšie využitie a dôsledky, ako aj význam a spôsob 

praktizovania, než len akékoľvek jej slovné vyjadrenie.“ 

„Najdôležitejším aspektom modlitby a spôsobu jej praktizovania je jedincov 

vnútorný postoj k Pánovi Ježišovi Kristovi a ako je ten postoj vyjadrený v jeho 

každodennom správaní, myslení, cítení, úmysle, práci alebo zamestnaní a v rôznych 

vzťahoch.“ 

„Týmto vnútorným postojom a jeho zobrazením v každodennom živote, na všetkých 

úrovniach svojho každodenného žitia, dodržiavaním pravidiel, definovaných 

Desiatimi Duchovnými Princípmi, sa jedinec svojím životným štýlom neustále 

modlí.“  

„Taká modlitba znamená aj skutočné uctievanie Pána Ježiša Krista. Toto je 

uctievanie životom, a nielen rečami alebo slovne.“ 

„Ďalším dôležitým aspektom každej modlitby a spôsobu jej praktizovania je 

vchádzanie do vnútra na každodennej báze, spôsobom opísaným v piatej kapitole 

tejto knihy a v piatej kapitole knihy Kto si a prečo si tu?.“ 
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„Toto je osobná, súkromná a intímna komunikácia s Pánom Ježišom Kristom, s 

pozitívnym stavom a s členmi svojej duchovnej rodiny z pozície svojej 

najvnútornejšej Duchovnej Mysle a zjednotenia všetkých aspektov, úrovní a 

stupňov celej svojej sentientnej mysle. Toto je komunikácia z vnútra von, počas 

ktorej je vonkajšok začlenený do vnútra a slúži ako nástroj toho najvnútornejšieho 

na oznamovanie rôznych duchovných ideí, na poskytovanie rád a pokynov, ktoré sa 

dotyčnému odporúča dodržiavať alebo vykonávať. Rady a pokyny sú poskytované 

len na osobné požiadanie toho, kto za tým účelom vchádza do vnútra.“ 

„Pravidlom tu je, že na tejto úrovni nemožno nikomu nič oznámiť, kým o to 

konkrétne nepožiada, s pozitívnym a dobrým úmyslom, aby bol poučený v 

akýchkoľvek záležitostiach, v ktorých to potrebuje. Na tejto úrovni a u tohto 

spôsobu modlitby všetko podlieha Zákonu Slobody Voľby.“ 

„Preto, radiť niekomu v rozpore s predloženou požiadavkou, znamená vnucovať mu 

niečo, o čo nežiadal. Toto by porušovalo jedincovu slobodu voľby a nútilo by ho/ju 

to buď robiť niečo, čo nie je ochotný alebo nechce, alebo tú radu ignorovať.“ 

„V oboch prípadoch je duchovná platnosť akejkoľvek takej rady takmer nulová, 

lebo nič, čo sa robí z donútenia, nemôže byť nikomu prisvojené; a ignorovanie rady 

stavia jedinca do polohy opozície voči pozitívnemu stavu. V druhom uvedenom 

prípade sa jedinec odrezáva od opätovného nadviazania komunikácie s pravým 

Pánom Ježišom Kristom, so svojou pravou najvnútornejšou Duchovnou Mysľou a 

so svojimi pravými duchovnými radcami.“ 

„Najexternejší spôsob modlitby, pričom je táto vyjadrovaná nahlas slovami alebo 

vyslovovaná potichu vo svojej mysli, používajúc hovorové slová, s počutím ich vo 

svojej mysli, má tiež dôležité miesto vo svojom každodennom živote. Tento spôsob 

slúži ako dôkaz, potvrdenie a akceptovanie, že je to tak aj z pozície každodenného 

typu vedomej mysle jedinca. Vyslovovaním tejto modlitby známymi a 

zrozumiteľnými slovami vo svojej vedomej mysli sa táto myseľ stáva integrálnou 

súčasťou celej mysle a cez vnútornú myseľ je spojená s najvnútornejšou Duchovnou 

Mysľou a so všetkými ostatnými úrovňami nevedomej mysle. Vedomá myseľ nemá 

vďaka svojej štruktúre a prirodzenosti žiadne iné prostriedky a formy spojenia sa a 

komunikácie s akýmkoľvek iným aspektom sentientnej mysle, len skrz slovné 

vyjadrenie.“ 

„Kvôli tomuto faktoru je úplne jasná maximálna dôležitosť tejto formy alebo 

spôsobu modlitby. Ak je tento spôsob ignorovaný, vedomá myseľ je oddelená a 

izolovaná od zvyšku sentientnej mysle. Toto je veľmi nebezpečná situácia.“ 

„Ako viete, vedomá myseľ sama osebe a ako taká nemá žiadny zdroj ani prostriedky 

na získanie správneho poznania o čomkoľvek. Všetko také poznanie a jeho chápanie 

a spôsob jeho správnej aplikácie pochádza z najvnútornejšej Duchovnej Mysle, cez 

vnútornú myseľ a cez ďalšie nevedomé časti vonkajšej mysle.“ 

„Ak nemá vedomá myseľ žiadne spojenie alebo nekomunikuje s ostatnými 

úrovňami svojej mysle, je neprirodzene nútená brať také poznanie z vonkajška, kde 
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žiadne správne poznanie a chápanie neexistuje. Preto vedomá myseľ prijíma všetko, 

čo prichádza z tohto nevhodného zdroja ,poznania‘, ako pravdivé, vhodné a správne. 

Tak žije vedomá myseľ v ilúziách reality, a nie v samotnej pravej realite. Toto je 

zdroj mnohých ľudských problémov a nedorozumení vo všetkých aspektoch 

ľudského života.“ 

„Nuž, kvôli vyhnutiu sa tejto veľmi nebezpečnej šlamastike Pán Ježiš Kristus 

vynašiel prostriedok spojenia a komunikácie vedomej mysle s najvnútornejšou 

Duchovnou Mysľou a so všetkými ostatnými úrovňami mysle, z pozície čoho je 

možné čerpať správne poznanie, jeho chápanie a spôsoby jeho aplikovania a 

praktizovania. Tento prostriedok sa volá modlitba. Na úrovni tejto vedomej mysle 

sa modlitba praktizuje nástrojmi a prostriedkami slovného vyjadrenia buď nahlas, 

alebo potichu vo svojej mysli. Počas takej praxe sú oči praktikanta vo väčšine 

prípadov zatvorené, za účelom lepšieho sústredenia sa na obsah, význam a pocit zo 

slov, ktoré sú vyslovované.“ 

„Preto sa každému, kto číta tieto slová, veľmi naliehavo odporúča praktizovať svoju 

modlitbu vo všetkých modalitách svojho života, bez vynechania ktorejkoľvek z 

nich.“ 

„Ako vidíte, sú v podstate dva typy vonkajšej modlitby: Jedným je voľná modlitba, 

počas ktorej si jedinec vylieva svoje srdce alebo sa zhovára s Pánom Ježišom 

Kristom, vyjadrujúc svoje pocity, myšlienky, želania atď., svojimi vlastnými 

slovami, ako mu vychádzajú zo srdca. Toto je voľná modlitba, ktorá má ohromný 

duchovný význam, pretože opätovne potvrdzuje jeden z najdôležitejších faktorov 

jedincovho života — slobodu voľby a voľbu slobodne komunikovať alebo sa 

zhovárať s Pánom Ježišom Kristom. Toto je prostriedok intímneho, súkromného a 

osobného vzťahu so svojím Pánom Ježišom Kristom. Neevokuje žiadnu inú, 

významnú, multivesmírnu spojitosť, z jednoduchého dôvodu, že je to čosi, čo sa 

odohráva medzi vami a Pánom Ježišom Kristom na veľmi osobnej, súkromnej a 

intímnej úrovni.“ 

„Ten druhý typ modlitby je typ, ktorý pozostáva z veľmi starostlivo vybratých, 

špeciálnych slov, daných do určitého poradia a štruktúrovaných špecifickým 

spôsobom, aby jedinca spojili alebo vyvolali interakciu multivesmírneho významu. 

Pre ľudí sa toto spojenie a vyvolanie deje bez ich vedomého uvedomenia. Vedomým 

vyjadrením týchto špeciálnych a špecifických slov dotyčný umožňuje, aby v celom 

rozsahu prúdil do jeho/jej života vplyv multiverzality, až k najexternejšej úrovni 

jeho/jej mysle, ovplyvňujúc jeho/jej život závažným spôsobom, udržiavajúcim ho/ju 

na ceste celkového multivesmírneho duchovného pokroku. Prostredníctvom takej 

modlitby sa dotyčný plne stáva súčasťou celku.“ 

„Štruktúra tejto modlitby pozostáva zo slov, ktoré majú vždy mnohonásobný 

súvzťažný význam. Kvôli tomuto mnohonásobnému súvzťažnému významu môže 

takú modlitba sformulovať len Pán Ježiš Kristus. Len Pán Ježiš Kristus, z pozície 

Svojho Absolútneho Stavu, pozná tajomstvo a skrytý význam všetkých slov na 

všetkých úrovniach Stvorenia a Zóny Vymiestnenia a vie, ako by sa tieto slová mali 



NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

- 610 - 

pospájať, usporiadať a oznamovať, aby mali súbežný a súčasný dopad na všetky 

úrovne, sféry a stupne multivesmíru, Zóny Vymiestnenia a planéty Nula. 

Donedávna mala modlitba známa ako modlitba Pána presne túto konotáciu.“ 

„Modlitba tohto charakteru je prispôsobená duchovným podmienkam a potrebám, 

ktoré existujú v každej epoche duchovného pokroku. Vo väčšine prípadov taká 

epocha trvá niekoľko následných krokov v duchovnom pokroku multivesmíru. Preto 

platnosť znenia tejto modlitby trvá dlhé časové obdobie a je nahradená len vtedy, 

keď nastane revolučná zmena v štruktúre duchovného stavu celého bytia a 

existencie.“ 

„Ako viete, taká revolučná zmena nastala práve nedávno. Kvôli tejto zmene bolo 

nutné preformulovať Modlitbu Pána na Novú Modlitbu, opísanú v predošlej 

kapitole. V podstate, Nová Modlitba môže byť nazvaná Modlitbou Pána Ježiša 

Krista, v porovnaní s Modlitbou Pána. Názov ,Modlitba Pána Ježiša Krista‘ 

neznamená, že On/Ona je ten, kto sa modlí, ale znamená, že Pán Ježiš Kristus 

osobne sformuloval túto Modlitbu, aby mala mnohonásobný súvzťažný význam až 

do konca tohto časového cyklu.“ 

„Kvôli tejto veľmi jedinečnej, špeciálnej a špecifickej povahe Modlitba Pána Ježiša 

Krista obsahuje početné tajomstvá toho najhlbšieho významu.“ 

„Ako bolo spomenuté vyššie, tri také tajomstvá možno zjaviť vo veľmi 

obmedzenom význame:“ 

„1. Modlitba Pána Ježiša Krista, sformulovaná v predošlej kapitole, je jediná časť 

Nového Zjavenia, ktorá má mnohonásobné významy. Kvôli tejto štruktúre je každé 

slovo, použité na zostavenie a sformulovanie tejto Modlitby, čistou súvzťažnosťou, 

ktorá vyjadruje realitu všetkých aspektov Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula.“ 

„Vlastne, pozostáva z desiatich úrovní chápania. Každá úroveň odráža inú realitu. 

Najvnútornejšia úroveň významu tejto Modlitby sa týka Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista a procesu, ktorým bude eliminovaný negatívny stav, ako aj toho, ako 

bude každý spasený. Deväť ďalších významov tejto Modlitby sa týka štruktúry, 

obsahu, kvality a významu Deviatich Okruhov Stvorenia a Zóny Vymiestnenia a 

toho, ako interagujú.“ 

„Ďalším významom obsiahnutým v tejto Modlitbe je, že definuje a odráža dvanásť 

krokov duchovného pokroku, ktoré definujú a určujú špecifickú a jedinečnú 

duchovnú prirodzenosť každého jednotlivého časového cyklu.“ 

„Jedinečná situácia a postavenie Modlitby Pána Ježiša Krista tkvie vo fakte, že jej 

doslovný význam je plne a kompletne platný ako akýkoľvek iný jej význam. 

Doslovný význam tejto Modlitby bol špecificky navrhnutý pre vedomú myseľ ľudí, 

aby ich udržiaval nažive a v poriadku až do konania sa záverečnej fázy Posledného 

Súdu ľudského života a planéty Nula. Ako sa to dosahuje slovami prostej Modlitby, 

nemôže byť vysvetlené žiadnymi zrozumiteľnými ľudskými slovami.“ 
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„Toto všetko umožňuje veľmi špeciálna kombinácia vybraných slov a ich 

postavenie vo vzájomnom vzťahu a to, čo obsahujú a odrážajú.“ 

„2. Druhé tajomstvo Modlitby Pána Ježiša Krista sa týka priamo Pána Ježiša Krista. 

Kvôli prirodzenosti, štruktúre, významu, obsahu a účelu tejto Modlitby, opísaným 

vyššie, je v nej prítomnosť Pána Ježiša Krista najúplnejšia, najintenzívnejšia a 

najpriamejšia. Na planéte Nula a v Zóne Vymiestnenia neexistuje v súčasnosti nič, 

čo by umožňovalo úplnejšiu, intenzívnejšiu, priamejšiu a väčšiu prítomnosť Pána 

Ježiša Krista než táto konkrétna Modlitba.“ 

„Nuž, toto je pre ľudí veľmi ťažké pochopiť. Ako sa môže prítomnosť tejto veľkosti 

a povahy vskutku uskutočniť a realizovať prostredníctvom takých jednoduchých 

slov, ktoré sú pre mnohých len slovami — prázdnymi pojmami alebo zvukmi, 

nesenými vlnami vzduchom, ktoré v mnohých prípadoch nehovoria vôbec nič 

tomu/tej, kto ich vyslovuje, alebo tomu/tej, kto ich počúva? Ale toto je tajomstvo 

súvzťažností, čo majú takú moc.“ 

„Každé slovo každého jazyka je konečnou súvzťažnosťou mnohých úrovní reality. 

Pre ľudí, v pozícii ich najneobyčajnejšieho a najnemožnejšieho umiestnenia, 

neznamenajú také slová nič iné, než čo im pripisujú podľa ich každodennej 

komunikácie. Neuvedomujú si, akým procesom význam slov, ktoré používajú, 

dostal svoj obsah a aké je jeho určenie. Jediné, čo vedia, je to, či to tak je, alebo nie 

je. Ale prečo to tak je alebo nie je, o tom nemajú ani potuchy.“ 

„Avšak, také slovo je nositeľom čohosi, čo môže byť tým najzáhadnejším 

myšlienkovým procesom, ktorý spôsobuje, že realita je skutočnou realitou.“ 

„Toto platí najmä o Pánovi Ježišovi Kristovi. Vždy, keď Pán Ježiš Kristus vysloví 

nejaké slovo, robí to z Absolútneho Stavu. V obsahu toho slova je Absolútny 

Význam idey, ktorá je v tom slove vyjadrená.“ 

„Len čo je to slovo vyslovené, postupuje od svojho najvnútornejšieho Absolútneho 

Vnútra k svojmu procesu najkrajnejšieho vonkajška. V procese svojho postupovania 

sa prispôsobuje kvalite a duchovnému uvedomeniu života všetkých tých, ktorí 

obývajú rôzne úrovne Stvorenia. Ako pochopia, čo je tým slovom vyjadrené, 

začlenia do toho slova celý obsah svojho chápania. Toto chápanie má narastajúci 

dopad, takže keď dospeje k najexternejšej úrovni Stvorenia a potom vstúpi do Zóny 

Vymiestnenia a na planétu Nula, nesie v sebe takú ohromnú duchovnú silu, že 

umožňuje duchovnej realite udržiavať určité eventuálne zdanie života dokonca aj v 

negatívnom stave.“ 

„Keďže chápanie obsahu takého slova sa vždy týka Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, vo svojom konečnom prejave nesie to slovo úplné chápanie Jeho/Jej 

Prirodzenosti tým najintenzívnejším, najpriamejším a najúplnejším možným 

spôsobom a štýlom za daných duchovných podmienok vo všeobecnosti. Súhrnný 

súčet všetkých chápaní rôznych aspektov Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, tak ako 

sú pridávané zo všetkých úrovní multivesmíru, je základom, na ktorom je možná 

osobná prítomnosť Pána Ježiša Krista.“ 
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„Tu je duchovným pravidlom, že čím väčší je stupeň správneho chápania 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, tým viac sa prejavuje osobná prítomnosť Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Ďalším aspektom tohto tajomstva je fakt, že život v Zóne Vymiestnenia a na 

planéte Nula môže byť udržiavaný len intenzitou, rozsiahlosťou a súhrnnou 

kombináciou prítomnosti Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Slove. Menej než to by 

v tých oblastiach nemohlo udržať žiadny život.“ 

„Toto je dôvod, prečo Pán Ježiš Kristus vždy udržiava v tých oblastiach Svoje 

Slovo, napísané alebo vyslovené v čistých súvzťažnostiach. Vďaka tomu Slovu 

môžu mať tie oblasti život a môžu pokračovať v ich poslaní poskytovania dôležitého 

duchovného poučenia pre celé Stvorenie a jeho multivesmír.“ 

„Najvnútornejšou a najintenzívnejšou časťou takého Slova bola Modlitba Pána. 

Mohla byť považovaná za súhrn všetkého ostatného napísaného v takom Slove.“ 

„V súčasnosti, za momentálne existujúcich duchovných podmienok, preberá túto 

rolu Modlitba Pána Ježiša Krista, sformulovaná v predošlej kapitole, a bude mať 

tento význam do konca tohto časového cyklu.“ 

„Keďže táto Modlitba môže byť považovaná za najvnútornejšiu a najintenzívnejšiu 

časť Nového Zjavenia — Nového Slova Pána Ježiša Krista — v nej, tak ako je 

zjavená, je najintenzívnejšia, najpriamejšia a najúplnejšia prítomnosť Pána Ježiša 

Krista v miere, stave a podmienkach Zóny Vymiestnenia, a najmä planéty Nula, kde 

je duchovnosť vo svojom najslabšom, najchabejšom, najskreslenejšom, 

najprekrútenejšom a najsfalšovanejšom stave. Len vďaka tejto prítomnosti môže 

prežiť každý na vašej planéte a v Zóne Vymiestnenia.“ 

„Tajomstvo prítomnosti takej špecifickej, špeciálnej a presne definovanej Modlitby 

na mieste, v stave a v podmienkach, kde duchovnosť takmer neexistuje alebo kde 

existuje len v skreslenom, prekrútenom a sfalšovanom stave, je v tom, že skrz svoj 

súvzťažný význam dovoľuje životu, aby prúdil zo Zdroja Života tam, kde žiadny 

pravý život sám osebe a ako taký neexistuje.“ 

„3. Tajomstvá Desiatich Duchovných Princípov, zjavených v 25. kapitole tejto 

knihy, plne a mnohonásobne platia aj pre Modlitbu Pána Ježiša Krista. Avšak, 

medzi Desiatimi Duchovnými Princípmi a Modlitbou Pána Ježiša Krista je zásadný 

rozdiel.“ 

„Desať Duchovných Princípov je súbor pravidiel alebo pokynov, ako žiť správnym 

duchovným životom a čo robiť, ako to robiť, prečo to robiť a aký mať vzťah k 

Pánovi Ježišovi Kristovi, k iným a k sebe.“ 

„Naproti tomu, Modlitba Pána Ježiša Krista je multivesmírna prosba, vyjadrená 

každým osobitným jedincom, aby bola Vôľa Pána Ježiša Krista vykonávaná všade v 

bytí a existencii a v negatívnom stave; aby bolo poskytnuté všetko zaopatrenie pre 

žitie pravým životom pozitívneho stavu; aby existovala neustála ochrana pred 
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útokmi negatívneho stavu; a prosbou o podobné dôležité duchovné veci, nutné pre 

splnenie účelu a poslania svojho života všade, vždy a u každého.“ 

„Modlitba Pána Ježiša Krista je základom, na ktorom je uplatnených Desať 

Duchovných princípov. Najprv sa treba opýtať, čo robiť. Pán Ježiš Kristus nemôže 

nikomu vôbec nič vnucovať žiadnou požiadavkou, nariadením, nátlakom alebo 

hrozbou. To by bolo v rozpore s Jeho/Jej Prirodzenosťou.“ 

„Pamätajte si, že život každého jedinca závisí od schopnosti toho jedinca slobodne 

si voliť a meniť sa. Vtedy, a len vtedy, ak sa ten jedinec sám rozhodne poprosiť 

Pána Ježiša Krista o cestovnú mapu života a o prostriedky, ako sa tou cestou 

úspešne a efektívne uberať, môže Pán Ježiš Kristus odpovedať na takú prosbu a 

poskytnúť mu/jej súbor princípov, ktoré toto všetko umožňujú.“ 

„Aby mal každý v Stvorení, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula multivesmírny 

spôsob prosenia alebo obracania sa na Pána Ježiša Krista s takou prosbou, Pán Ježiš 

Kristus formuluje špeciálny mystický súbor slov, ktoré ich vyslovením umožňujú 

odovzdať každému špeciálne navrhnuté princípy života a žitia v súlade s 

prirodzenosťou pozitívneho stavu.“ 

„Ako vidíte, toto pravidlo platí multivesmírne. Dôvodom, prečo je taká modlitba 

aplikovateľná aj v pozitívnom stave Stvorenia, je to, že jeho členovia tam majú vo 

svojich mysliach myšlienku, ktorá im hovorí, že môžu slobodne poprieť alebo 

odmietnuť Pána Ježiša Krista ako jediný pravý Zdroj ich života. Na každodennej 

báze alebo vždy, keď im taká myšlienka príde na um, musia urobiť voľbu — buď ju 

prijať, alebo ju odmietnuť. Vyslovovaním tejto Modlitby, špeciálne navrhnutej 

Pánom Ježišom Kristom, odmietajú prijať tú myšlienku a tá vypadáva do Zóny 

Vymiestnenia, dávajúc jej život.“ 

„Keby sa im z toho či onoho dôvodu nepodarilo evokovať proces odmietnutia tej 

myšlienky, tým, že by svoje rozhodnutie nepotvrdili Modlitbou, skrz ktorú prijímajú 

Pána Ježiša Krista ako jediný Zdroj života a všetkého pozitívneho a pravdivého, tá 

myšlienka má moc ujať sa v ich mysli a stať sa nedielnou súčasťou ich vôle. V 

momente, ako by sa to stalo, vypadli by do negatívneho stavu. Takže, v tejto 

perspektíve, súvzťažný význam tejto Modlitby slúži ako neustála ochrana pred tým, 

aby sa to niekedy stalo.“ 

„Zodpovednosťou každého nositeľa slobody voľby, vďaka ktorej každý žije a je 

nažive, je tú slobodu voľby zachovávať. Modlitba Pána Ježiša Krista svojím 

tajomným spôsobom zaisťuje, že táto sloboda voľby zostáva neporušená. Časť 

ohľadne zodpovednosti tejto slobody voľby tkvie vo fakte uznania, že skutočne 

slobodný možno byť len podľa Pána Ježiša Krista, vďaka Nemu/Nej, skrz Neho/Ňu, 

s Ním/Ňou a z Neho/Nej, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Absolútna Sloboda. Popretie 

tohto faktu dotyčného o tú slobodu pripravuje. Koniec koncov, ak popierate 

Absolútnu Slobodu a jej Absolútny Zdroj, popierate akúkoľvek slobodu. V tom 

prípade sa svojím vlastným slobodným rozhodnutím popretia stávate otrokom 
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niečoho, čo nemá nič spoločné s čímkoľvek slobodným. Strácate svoju slobodu v 

prospech niekoho alebo niečoho iného.“ 

„Aby ste si uchovali túto slobodu voľby nedotknutú a neporušenú, potrebujte 

neustále prosiť svoj Absolútny Zdroj, aby vás ochránil pred jej stratou a zaopatril 

vás všetkými nutnými prostriedkami, aby ste zostali vždy slobodní. Modlitba Pána 

Ježiša Krista slúži tomuto účelu na multivesmírnej úrovni.“ 

„Sú mnohé ďalšie veľké tajomstvá týkajúce sa Modlitby Pána Ježiša Krista, sú však 

mimo ľudského chápania. Keby boli zjavené, nedávali by vôbec žiadny zmysel. To, 

čo bolo v tomto ohľade doteraz zjavené, je v tomto bode a v tomto čase dostatočné 

na to, aby to poskytlo všetkým čitateľom týchto slov vysvetlenie, s čím majú 

dočinenia a prečo je tak dôležité, aby taká Modlitba existovala dokonca aj na tej 

najexternejšej úrovni slovného vyjadrenia.“ 

„Ak niekto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

krátkej kapitole.“ 
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DVADSIATA ÔSMA KAPITOLA 
 

Tajomstvo cesty života 
 

 

17. mája 1988, skoro ráno, slovo Pána Ježiša Krista prišlo ku mne opäť, hovoriac: 

„V Evanjeliu podľa Jána, kapitola 14, verše 6 – 7, je napísané:“ 

„ ,Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k 

Otcovi, len skrze Mňa. Keby ste Ma poznali, poznali by ste Ho a videli 

by ste Ho.“ ‘ “ 

„A ešte nižšie, vo verši 9, sa hovorí:“ 

„ , ...Ten, kto videl Mňa, videl Otca.‘ “ 

„V týchto slovách sú obsiahnuté určité dôležité tajomstvá, ktoré potrebujú ďalšie 

vysvetlenie.“ 

„Život každého jedinca, to je jedno kde, kedy a v akých podmienkach ten jedinec 

žije, možno prirovnať k ceste, po ktorej sa uberá.“ 

„Existuje počiatočný bod, v ktorom každý jeden jedinec tú cestu zahajuje. 

Počiatočným bodom je to, keď sa zrodí idea toho jedinca a keď je nadelená 

jedinečnou sentientnou mysľou.“ 

„Len čo je tá cesta zahájená, začína sa putovanie. Zahájenie tej cesty má vždy určitý 

účel. Ako si pamätáte, než ktorýkoľvek konkrétny jedinec zaháji tú cestu, je mu/jej 

daná slobodná voľba rozhodnúť sa, či skutočne chce zahájiť tú cestu, s konkrétnou 

úlohou a poslaním, putovať po nej konkrétnym spôsobom, po konkrétnych trasách 

alebo chodníčkoch, alebo autostrádach, alebo diaľniciach, alebo po nich všetkých v 

rôznych časoch.“ 

„A hoci u každého jedného jedinca vždy existuje počiatočný bod, kedy a kde sa to 

putovanie začína, v skutočnosti sa nikdy nekončí.“ 

„Počas putovania však existuje veľa oddychových miest, kde si cestovateľ môže 

oddýchnuť, znovu nabrať energiu a učiniť čerstvú voľbu, akým spôsobom alebo 

ktorou cestou pokračovať vo svojom putovaní. Existuje však relatívny koniec toho 

putovania v rámci duchovnej kvality, ktorú predstavuje a manifestuje každý časový 

cyklus.“ 

„Proces tohto putovania možno ponímať ako individualizovanú manifestáciu 

jedinečného a špecifického aspektu Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, 

ktorý bol vložený do každého jedinca v miere odpovedajúcej povahe úrovne 

duchovnosti, ktorú predstavuje a manifestuje každý aktuálny časový cyklus.“ 

„Tajomstvo tejto situácie tkvie vo fakte, že manifestácia akéhokoľvek aspektu 

Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je možná len cez sentientné entity, 
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ktoré zobrazujú tú Prirodzenosť v relatívnom stave. Keďže je to relatívny stav, 

každý taký aspekt uvoľňuje len toľko zo svojho obsahu, koľko je ten relatívny stav 

schopný uniesť v každom konkrétnom bode individualizovaného života,.“ 

„Ďalším tajomstvom tejto situácie je, že každý jedinec, pretože je relatívny, nesením 

toho aspektu v sebe a manifestáciou jeho prirodzenosti skrz bytie svojou vlastnou 

jedinečnou osobnosťou a individualitou, rastie vo svojej sile, moci a schopnosti 

manifestovať niekedy v budúcnosti, po úspešnom dokončení procesu tohto rastu, 

vyššiu, mocnejšiu a presnejšiu prirodzenosť tohto aspektu v porovnaní s jeho 

Pôvodným Absolútnym Zdrojom.“ 

„A teraz, keď je tento rast úspešne dokončený a každý jedinec je pripravený prijať 

život, ktorý bude charakterizovaný vyššou úrovňou manifestácie prirodzenosti 

príslušného aspektu, koniec jeho/jej putovania je blízko. V tom bode ten konkrétny 

jedinec dosahuje cieľ svojho života a dostáva primeranú odmenu za úspešné 

zavŕšenie roly, ktorá mu/jej bola pridelená na tomto úseku Životnej Cesty.“ 

„V tomto bode dochádza u toho jedinca k veľmi tajuplnému a mystickému 

transformačnému procesu. Z toho procesu tento jedinec vychádza ako úplne iná 

osoba, ktorá má veľmi málo spoločné s tým, čím bola predtým. Kvalita, obsah, zjav 

a všetko ostatné toho jedinca sa úplne mení. Nikto, kto zvykol poznať toho jedinca 

počas jeho/jej putovania po Ceste Života, by ho/ju na prvý pohľad nebol schopný 

spoznať.“  

„Dôvodom tejto zmeny je fakt, že celé bytie a existencia toho jedinca, ako aj 

jeho/jej jedinečná osobnosť a individualita sú teraz prispôsobené neseniu a 

manifestácii inej úrovne duchovnej reality, ktorá je obsiahnutá v aspekte Absolútnej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, vloženom do toho jedinca, dávajúc mu/jej jeho/jej 

jedinečný a špecifický život.“ 

„Tu musíte pochopiť tajomstvo manifestácie niečoho, čo je Absolútne, v niečom, čo 

je voči tomu Absolútnemu relatívne. Ako viete, relatívny stav nie je schopný 

manifestovať niečo Absolútne v Absolútnom zmysle, v úplnosti Absolútnej 

prirodzenosti toho.“ 

„Ako si však pamätáte, Absolútny Stav si vo svojej Absolútnej Láske a Absolútnej 

Múdrosti nič neželá viac, než zdieľať Svoju Absolútnu Prirodzenosť s každým v jej 

Absolútnom zmysle.“ 

„Aby sa priblížilo takej možnosti, Pán Ježiš Kristus vynašiel spôsob, ktorý 

umožňuje, aby nastalo zdieľanie tohto charakteru.“ 

„Vyberiete z toho aspektu jeden prvok. Ten prvok, v jeho pôvodnom stave, je 

vyňatý z najexternejšej pozície Najvnútornejšieho Vnútra. Taký prvok sa môže ujať 

v relatívnom stave. Dáva život každej jednotlivej realite ako takej. Zároveň, 

manifestáciou najexternejšieho prvku toho Najabsolútnejšieho Vnútra v tom 

relatívnom stave, ten relatívny stav procesom samotnej manifestácie viac a viac 

silnie, pripravujúc sa na prijatie iného, vnútornejšieho prvku toho reprezentatívneho 
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aspektu, ktorý tvorí jedinečnú prirodzenosť jedinca, ktorú dala tomu jedincovi ako 

dar Absolútna Prirodzenosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Kvalita, obsah a prostriedky manifestácie tohto nového prvku sú zásadne iné než 

kvalita, obsah a prostriedky manifestácie akéhokoľvek predošlého prvku. Je to 

preto, lebo v Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista nie je nič duplicitné alebo 

nadbytočné.“ 

„Pretože prirodzenosť každého jedinca, spôsob života, ako aj jeho/jej fyzický zjav je 

určený kvalitou, obsahom a spôsobom vnímania a prejavovania toho prvku, vždy, 

keď je dotyčný znovu pripravený zobrazovať nejaký iný, duchovne vnútornejší 

prvok, úplne sa zmení, od najvnútornejšej úrovne jeho/jej mysle až k najexternejšej 

fyzickej forme jeho/jej manifestácie.“ 

„Pred touto zmenou a po dosiahnutí cieľa predošlého putovania po Ceste Života 

nastáva prechodné obdobie, počas ktorého, ako si pamätáte, sa koná jeho/jej 

Posledný Súd.“ 

„V tomto bode je mu/jej položená otázka, či je ochotný zo svojej slobodnej vôle a 

voľby prijať nesenie a manifestáciu nejakého iného, vyššieho prvku toho aspektu 

života, ktorý dal do neho/nej Pán Ježiš Kristus. Ak dotyčný súhlasí, čo je vždy (nič 

neprináša väčší pôžitok, než urobiť presne to — urobiť to je zážitok, ktorý ďaleko 

prekonáva ľudský orgazmický zážitok), opätovne zahajuje Cestu Života v inom 

bode a na inej úrovni, týkajúcich sa jeho/jej duchovného stavu a uvedomenia, ktoré 

odpovedajú potrebám každého časového cyklu. Každý jednotlivý časový cyklus 

nesie a manifestuje súhrnný súčet všetkých prvkov všetkých aspektov každej 

sentientnej entity. Tento súhrnný súčet sa stáva približným vyjadrením Absolútnej 

Prirodzenosti toho Jedného Globálneho Absolútneho Aspektu, prerozdeleného 

medzi všetky sentientné entity a neseného každým jednotlivým časovým cyklom.“ 

„Len čo sú všetky prvky toho globálneho aspektu Prirodzenosti Pána Ježiša Krista 

plne manifestované a príslušný časový cyklus je globálne pripravený presiahnuť 

sám seba, ten časový cyklus sa končí a platnosť nadobúda dočasný stav. Cieľ života 

celého časového cyklu bol dosiahnutý a zavŕšený.“ 

„V tomto bode sa koná globálny Posledný Súd, počas ktorého je všetkým položená 

otázka, či chcú naďalej globálne, ako aj jednotlivo, individuálne a lokálne niesť a 

manifestovať iný, vyšší, duchovne bližší prvok globálneho aspektu Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Kvôli svojej prirodzenosti, ktorú majú od Stvoriteľa — Pána Ježiša Krista — sú 

všetky sentientné entity motivované pokračovať v tomto procese približovania sa 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, súc k nej večne bližšie a bližšie. Preto sa vždy 

rozhodnú pokračovať. Len čo je vykonaná voľba, vzniká a rodí sa nový časový 

cyklus, s úplne a kompletne zmenenými a pretransformovanými sentientnými 

entitami.“ 
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„Jedno z nezvyčajných tajomstiev vo vzťahu medzi Absolútnym Stavom Pána Ježiša 

Krista a relatívnymi sentientnými entitami spočíva vo fakte, že proces života je 

obrátený. Absolútny Stav je Stavom Absolútneho Vnútrajška, z ktorého je zahájený 

proces smerom k vonkajšku. Toto je Absolútny Proces z vnútra von. Ale u každého 

iného, výhradne čo sa týka približovania sa Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, sa 

ten proces začína od nesenia a manifestácie najexternejšieho vonkajšieho prvku 

toho Absolútneho Vnútra k postupnému pokračovaniu viac a viac dovnútra, čiže k 

väčšiemu a väčšiemu približovaniu sa Stavu Absolútneho Vnútrajška. Nakoľko 

relatívni jedinci sa nikdy nemôžu stať Absolútnymi, ten proces pokračuje do 

večnosti.“ 

„Koniec koncov, Absolútno by nebolo Absolútne, keby bolo vyčerpateľné. Ale 

každý jedinec sa dokáže a môže tomuto Absolútnemu Vnútrajšku približovať. Toto 

pravidlo je však aplikovateľné len na vzťah medzi relatívnymi jedincami a 

Absolútnym Pánom Ježišom Kristom a len na proces približovania sa. Relatívny 

stav, vďaka samotnej jeho prirodzenosti, nie je schopný v jeho počiatočnom štádiu 

niesť a manifestovať nič iné než najexternejší prvok toho Vnútrajška. Musí byť 

stavaný veľmi pozvoľna, v relatívne malých krokoch, idúc od najexternejšej pozície 

k najvnútornejšej pozícii. Toto je večný proces približovania sa, ktorý sa nemôže 

nikdy skončiť alebo uzavrieť. Pokiaľ ide o každého jednotlivca, pretože je podobou 

a obrazom svojho Stvoriteľa, život toho jedinca plne odráža Absolútny 

Multivesmírny Zákon z Vnútra Von. Jedinec môže nadväzovať vzťah s Pánom 

Ježišom Kristom len z pozície svojho vlastného vnútra; a vždy riadi svoj život, 

pozitívnym spôsobom, z vnútra von.“ 

„Toto jednotlivé usporiadanie možno nazvať paralelný proces. V tomto procese 

každý jednotlivec svojou jedinečnou prirodzenosťou v relatívnom stave paralelizuje 

Absolútnu Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. Skrz také paralelizovanie je v 

relatívnom stave navždy zaistená prítomnosť Pána Ježiša Krista.“ 

„Druhý proces, kde sa jedinec viac a viac približuje tomu, aby sa stal takým alebo 

podobným, ako je Pán Ježiš Kristus, možno nazvať proces približovania sa. V 

tomto procese sa jedinec približuje Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. 

Keďže toto približovanie sa prebieha z pozície ,čohosi‘ k pozícii ,niečoho‘, to ,čosi‘ 

začína na najvzdialenejšom bode od Centra — Absolútneho Vnútra (,Niečoho‘) — a 

pohybuje sa z vonkajška toho vnútra k jeho vnútru.“ 

„Filozoficky povedané, paralelný proces dáva impulz k vytvoreniu subjektívneho 

vnímania času. Vďaka tomuto vnímaniu sa čas stáva objektivizovanou realitou v 

prírodnom stupni Stvorenia a v prírodnom stupni Zóny Vymiestnenia, ako aj 

skreslením času na planéte Nula.“ 

„Na druhej strane, proces približovania sa dáva impulz k vytvoreniu subjektívneho 

vnímania priestoru. Vďaka tomuto vnímaniu sa priestor stáva objektivizovanou 

realitou v prírodnom stupni Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a skreslením priestoru na 

planéte Nula.“ 
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„V duchovnom zmysle, čím menej je niekto v stave svojho vlastného vnútra, tým 

dlhšie trvá nadviazanie vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, s inými a so sebou. V 

negatívnom stave, ktorý je stavom popretia tohto vnútra, vôbec niečo duchovne 

uskutočniť trvá ,večnosť‘.“ 

„Na druhej strane, duchovne povedané, čím väčší stupeň vonkajška niekto 

predstavuje, tým sa javí ďalej od Pána Ježiša Krista. V negatívnom stave, kde sa 

nikto žiadnym spôsobom a štýlom nepokúša približovať sa k Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista, ale namiesto toho ju popiera, sa každý javí, akoby vôbec neexistoval, 

alebo sa javí, akoby bol bilióny a bilióny svetelných rokov ďaleko od Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Všetky tieto faktory sú, samozrejme, len subjektívnymi javmi, pretože v 

skutočnosti žiadny ozaj objektívny čas a priestor neexistuje. Ako vidíte, ich 

existencia je určená jedincovým postojom, spôsobom myslenia, cítenia, stavom a 

postavením, ktoré má a ktoré reprezentuje vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Veľkým tajomstvom je tu fakt, že všetky podmienky, stavy, procesy, časy, 

vzdialenosti, miesta a čokoľvek, čo máte v celom multivesmíre Stvorenia, v Zóne 

Vymiestnenia a na planéte Nula, ako aj v živote každého jedného jedinca, bez 

akejkoľvek výnimky alebo vylúčenia niečoho, sú určené, dejú sa a sú závislé od 

všeobecných a špecifických ideí postojov, myšlienok, pocitov, správaní a poznaní 

(plurál!), ktoré všetci pospolu aj ako jednotliví jedinci majú voči Pánovi Ježišovi 

Kristovi. To tiež do najmenších podrobností určuje, čo sa vám stane počas vášho 

špecifického a jedinečného putovania po Ceste Života.“ 

„Je logické predpokladať, že je to tak, ak vezmete do úvahy, že Pán Ježiš Kristus je 

Absolútne Vnútro alebo Vnútrajšok, z ktorého pochádza všetko ostatné, okrem 

negatívneho stavu. Negatívny stav pochádza namiesto toho z tých, čo popierajú, že 

je to tak.“ 

„Nuž, slová Pána Ježiša Krista, citované na začiatku tejto kapitoly, sa musia 

interpretovať vo význame tohto veľkého tajomstva. Pán Ježiš Kristus, vediac, že Sa 

stane Pánom Ježišom Kristom, súc v tom čase Ježišom Kristom, veľmi jasne a 

zreteľne vyhlásil ,Ja som cesta, pravda a život.‘ “ 

„Tento výrok potvrdzuje niekoľko dôležitých faktorov: Životná púť alebo Cesta 

Života, po ktorej má jedinec putovať a v ktorej má stále pokračovať, je cesta s 

Pánom Ježišom Kristom, podľa Neho/Nej, skrz Neho/Ňu, vďaka Nemu/Nej a z 

Neho/Nej. Je zrejmé, že ak postavil tú Cestu zo Seba a podľa Seba Samého/Samej, 

On/Ona sa stáva samotnou tou Cestou. Aké iné cesty sú a existujú? Cesta popretia 

tohto faktu! Taká cesta je cestou negatívneho stavu a jeho mŕtveho života. Pravdou 

je tu fakt, že neexistuje žiadna iná pravda než tá, že Pán Ježiš Kristus je jediný zdroj 

pravého života. Toto je Absolútna Múdrosť Absolútnej Pravdy.“ 

„Ak je Pán Ježiš Kristus jediný Boh, Nedielny, Najvyšší, Stvoriteľ, Samotná 

Pravda, aká iná pravda je a existuje? Popretie tejto pravdy dáva vznik lžiam 

všetkých lží. Ony sú prirodzenosťou negatívneho stavu, ktorý vehementne túto 
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pravdu popiera. Pretože je Absolútna Pravda, že pravý život pochádza z Pána Ježiša 

Krista, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Osebe a Sám/Sama od Seba Absolútny Život, aký 

iný život je a existuje než život Pána Ježiša Krista? Môže niekto žiť a byť nažive 

bez bytia a existencie života, čiže bez Pána Ježiša Krista? Taký stav je úplne 

nemysliteľný. Nuž, popretie tohto života dáva vznik mŕtvemu životu negatívneho 

stavu.“ 

„Takže, jedinou možnosťou, jedinou pravdou, jedinou cestou a jediným životom je 

Pán Ježiš Kristus. Toto je Absolútna Duchovná Logika. Popretie tohto nesporného a 

axiomatického faktu dáva vznik prirodzenosti negatívneho stavu, ktorý je nelogický, 

iracionálny a šialený. Rovná sa to popretiu života počas svojho zažívania toho 

života a pociťovania svojho vlastného bytia nažive vo svojom vnútri. Také popretie 

nedáva žiadny zmysel. Ale, koniec koncov, bolo vôbec niekedy niečo v negatívnom 

stave, čo by dávalo nejaký zmysel? Jediný zmysel, čo má negatívny stav, je jeho 

totálna nezmyselnosť!“ 

„ ,Nikto neprichádza k Otcovi, len skrze Mňa.‘ V tomto verši má slovo ,Otec‘ úplne 

iný význam než má napríklad v pôvodnej Modlitbe Pána. Tu znamená Absolútny 

Stav Absolútneho Vnútrajška Absolútneho Vnútra, z ktorého pochádza všetko 

ostatné. Nič nemôže byť alebo existovať nezávisle od tohto Absolútneho Stavu. 

Kvôli tomuto faktu je slovo ,Otec‘ použité na označenie pôvodného Zdroja celého 

bytia a existencie.“ 

„V konotácii tohto slova, ako ho vtedy použil Ježiš Kristus, slovo ,Otec‘ neznamená 

mužský rod. Jeho skutočný význam je namiesto toho bytie jediným Rodičom 

všetkých ostatných. Slovo ,rodičovstvo‘ zahŕňa tak maskulínne, ako aj feminínne 

komponenty, čiže otcovstvo i materstvo.“ 

„To, že nikto nemôže prísť k Otcovi alebo k Absolútnemu Pôvodnému Zdroju úplne 

všetkého — k Absolútnemu Vnútrajšku — znamená, že z pozície relatívneho stavu 

vo vzťahu k Absolútnemu možno pristupovať k Otcovi len vďaka a cez Jeho/Jej 

vonkajší stupeň, ktorý bol dodaný vo forme ľudského tela-mäsa Ježiša Krista. V 

skutočnosti to znamená, že len cez Božie, ktoré bolo učinené ľudským a cez Ľudské, 

ktoré bolo učinené Božím — Ježiša Krista — možno nadviazať vzťah alebo 

pristupovať zo svojho relatívneho stavu k Absolútnemu Stavu Vnútrajška, z ktorého 

vzniklo všetko ostatné — k Otcovi.“ 

„Pretože nikto nie je absolútny, čiže nikto nie je v Absolútnom Stave Vnútrajška, 

nikto nemôže nadväzovať vzťah s tým Absolútnym zo samotného stavu toho 

Absolútneho. Keďže nie ste v tom stave, nemôžete z neho nadväzovať vzťah. 

Môžete sa však k tomu stavu priblížiť, prijatím faktu Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista, ktorý za tým účelom získal relatívnu prirodzenosť ľudského tela-mäsa. 

Vďaka zahrnutiu toho tela-mäsa do celku Absolútnej Prirodzenosti Absolútneho 

Vnútra — Otca — je teraz každý schopný nadviazať s Pánom Ježišom Kristom 

priamo vzťah z pozície svojej relatívnosti, cez pozíciu toho relatívneho tela-mäsa 

Ježiša Krista. Toto je dôvod, prečo On/Ona vyhlásil, že ,nikto neprichádza k Otcovi, 

len skrze Mňa‘.“ 
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„Nie je žiadny iný spôsob nadviazania vzťahu s Absolútnym Bohom než skrz Pána 

Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá sa stal celosťou toho Boha a všetkého ostatného, 

prostredníctvom zahrnutia toho tela-mäsa do Svojej Prirodzenosti. Že to bude tak a 

že Pán Ježiš Kristus sa stane Otcom, pretože Otec je tým Najvnútornejším Jeho/Jej 

Prirodzenosti, je zrejmé z vyhlásenia, ktoré nasleduje: ,Ten, kto videl Mňa, videl 

Otca.‘ Teda, nie je a neexistuje žiadny iný Otec.“ 

„Ak je Pán Ježiš Kristus Otec, potom je zrejmé, že nadväzovať vzťah s nejakým 

iným Otcom alebo Bohom, pod akýmkoľvek iným menom alebo v akejkoľvek inej 

forme či stave znamená nadväzovať vzťah s nikým. Znamená to však tiež ukradnúť 

pravé rodičovstvo Tomu/Tej, Kto je váš skutočný Rodič, a dať ho niekomu či 

niečomu, čo ním nie je. V tom prípade sa dotyčný stáva duchovným zlodejom a 

lupičom. Toto je to, čo Pán Ježiš Kristus myslel slovami v Evanjeliu podľa Jána 

10:1:“ 

„ ,Veru, veru, hovorím vám, ten, kto nevchádza do ovčinca vrátami, ale 

prelieza nejakou inou cestou, je zlodej a lupič.‘ “ 

„A vo verši 7 tej istej kapitoly:“ 

„ ,Veru, veru, hovorím vám, ja som vrátami pre ovce.‘ “ 

„Teda, do stavu Najvnútornejšieho nevedie žiadny iný vchod než cez tie vráta — 

Ľudské Božie/Božské a Božie/Božské Ľudské — Pána Ježiša Krista. Preto, ak 

chcete putovať po Ceste Života úspešne, s pocitom naplnenia a radosti, nech ste 

kdekoľvek, kedykoľvek, odporúča sa vám prijať túto Novú Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista do svojho srdca, pozvúc Ho/Ju, nech je vašou cestou, vašou pravdou a vaším 

životom. Takým konaním sa budete viac a viac približovať Jeho/Jej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktorá je v citovanom texte nazvaná — Otec.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul, nech počuje, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v tejto 

stručnej kapitole.“ 
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DVADSIATA DEVIATA KAPITOLA 
 

Určité stručné vysvetlenia k štruktúre 
a prirodzenosti Zóny Vymiestnenia 

 

 

18. mája 1988, skoro ráno na svitaní, prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Treba urobiť nejaké dodatočné stručné komentáre o štruktúre a prirodzenosti Zóny 

Vymiestnenia, najmä čo sa týka jej obyvateľov. Ako si pamätáte, táto štruktúra a 

prirodzenosť boli opísané v 13. kapitole knihy Realita, mýty a ilúzie a v prvej a 

tretej kapitole knižočky Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, ako aj v iných 

knihách tohto prenášateľa.“ 

„V tom čase bolo naznačené, že štruktúra Zóny Vymiestnenia v podstate imituje 

štruktúru pozitívneho stavu, súc jeho prevráteným odrazom alebo odpornou 

karikatúrou prirodzenosti Stvorenia. Hierarchia organizácie Zóny Vymiestnenia je 

podobná hierarchii duchovnej organizácie pravého Stvorenia, až na to, že má úplne 

iný, diametrálne odlišný účel.“ 

„Ako už bolo spomenuté predtým, je chybou nazdávať sa, že napríklad Peklá sú v 

jednej oblasti duchovného sveta, sústredené v jednej špecifickej oblasti paralelne so 

Stvorením. Zóna Vymiestnenia je antivesmír, pozostávajúci z jeho vlastných troch 

obrovských dimenzií — antiduchovnej dimenzie alebo jeho vlastného pseudo-

duchovného sveta, ľuďom bežne známeho ako Peklá, antiintermediárnej dimenzie 

alebo jeho pseudo-intermediárneho sveta; a antiprírodnej dimenzie alebo jeho 

pseudo-fyzického sveta. Každá z týchto dimenzií pozostáva zo svojich vlastných 

pseudo-galaxií, pseudo-slnečných sústav a pseudo-planét. Všetky sú pod nadvládou 

Pekiel — ich pseudo-najvnútornejšieho pseudo-duchovného sveta.“ 

„Navyše, Zóna Vymiestnenia má vo svojej ríši jednu zvláštnosť, ktorá v skutočnosti 

a konkrétne nesúvzťaží s ničím — planétu Nula. Súvzťažnosti planéty Nula sú 

rozptýlené a nešpecifické. Toto usporiadanie si vyžaduje jej veľmi zvláštna a 

špeciálna rola.“ 

„Ako viete, až do inkarnácie Najvyššieho vo forme Ježiša Krista bola celá Zóna 

Vymiestnenia pod nespornou nadvládou pseudo-tvorcov. Po tej inkarnácii, 

presnejšie povedané po vzkriesení Pána Ježiša Krista, boli pseudo-tvorcovia zbavení 

svojej vládnucej pozície, oddelení od zvyšku Zóny Vymiestnenia a jej Pekiel a až 

donedávna uväznení.“ 

„Odvtedy patrí plné ovládanie Zóny Vymiestnenia Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý/á 

jej vládne, ako si pamätáte, podľa Zákona Dovolenia.“ 

„Keď boli pseudo-tvorcovia pri moci, nastolili určitú hierarchickú a politickú 

štruktúru Zóny Vymiestnenia, napodobujúc takú štruktúru skutočného Stvorenia. 
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Dôvodom, prečo táto štruktúra prevrátene kopíruje štruktúru skutočného Stvorenia, 

je to, že pseudo-tvorcovia potrebovali niečo, čo by bolo presne opačnou replikou 

originálu. Je ľahšie viesť vojnu proti niečomu, čo skopírujete do všetkých 

podrobností.“ 

„Ďalším dôvodom bol stavebný materiál, ktorý mali k dispozícii. Ako viete, ten 

materiál pochádzal a ešte stále pochádza z odmietnutých a vypudených ideí 

všetkých pozitívnych sentientných entít ohľadne pôvodu života z akéhokoľvek 

iného zdroja než z Pána Ježiša Krista (toto je jeden všeobecný obsah tej idey). 

Pretože sa tá idea objavuje v sentientnej mysli, odráža štruktúru tej sentientnej 

mysle. Sentientná myseľ zas odráža štruktúru hierarchie duchovnej organizácie 

Stvorenia a jeho multivesmíru.“ 

„Preto bolo ľahké vyčítať príslušnú štruktúru z obsahu a povahy tých odmietnutých 

ideí. Pseudo-tvorcovia podľa toho vedeli, ako zostrojiť opačný a diametrálne iný 

svet — pokiaľ ide o jeho účel.“ 

„V pôvodnom usporiadaní pseudo-tvorcovia účinkovali v role Boha — Stvoriteľa 

— ktorý vládol celému pseudo-stvoreniu. V skutočnosti si tajným hlasovaním 

spomedzi seba zvolili jedného člena, ktorému bola pridelená rola najvyššieho boha. 

Ten ,boh‘ zas vymenoval členov vládnuceho politického orgánu, ktorému boli 

pridelené rôzne funkcie, aby zabezpečil patričnú vládu celej Zóny Vymiestnenia.“ 

„V čase pôvodnej fabrikácie a zriaďovania Pekiel pseudo-tvorcovia vyfabrikovali aj 

špeciálne typy tvorov, ktoré mali svojou mocou, rolou a pozíciou súvzťažiť, 

samozrejme v negatívnom zmysle, s rôznymi duchovnými entitami, stvorenými 

Najvyšším za účelom spolutvorenia a vládnutia multivesmíru.“ 

„V tomto ohľade je v Zóne Vymiestnenia deväť veľmi približných a všeobecných 

kategórií entít (okrem pseudo-tvorcov), ktoré nimi boli pôvodne vyfabrikované. 

Všetky majú veľmi špecifické úlohy, roly, stupeň a rozsah politických a iných 

schopností mysle v ríši Zóny Vymiestnenia.“ 

„V rámci týchto deviatich veľmi približných a všeobecných kategórií každá 

kategória pozostáva z jej vlastných početných subkategórií, ktoré majú svoje vlastné 

mená, funkcie a roly a špecifické postavenie v hierarchii tej štruktúry. Vy sa 

nemusíte zaoberať týmito početnými subkategóriami a ich menami alebo rolami. To 

by len miatlo vašu myseľ — také sú zložité a komplikované.“ 

„Vám je umožnené vedieť určité obmedzené, stručné informácie o deviatich 

základných všeobecných a približných kategóriách týchto tvorov, aby ste si boli 

vedomí ich vplývania na ľudskú myseľ, aby ste sa mohli chrániť pred ich vplyvom. 

Subkategórie týchto hlavných kategórií pôsobia v rámci právomoci svojich 

hlavných kategórií, slúžiac im v ich hlavnej role a úlohe.“ 

„Prvú kategóriu, ktorá je hore nad nimi všetkými, možno nazvať pseudo-mocnosti a 

pseudo-serafín. Pseudo-tvorcovia ich vyfabrikovali ako prvých, aby im pomohli 

vyfabrikovať a založiť Peklá a všetky ostatné tvory. Toto je vládnuci alebo 
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zákonodarný orgán Pekiel, ktorý vyvíja, formuluje a zavádza rôzne politické línie, 

ktorými je ovládaná celá Zóna Vymiestnenia na všetkých svojich úrovniach. 

V súčasnosti a po uväznení pseudo-tvorcov je toto kategória, z ktorej je 

vymenovaný pseudo-boh, ktorý vládne všetkým Peklám a zvyšku Zóny 

Vymiestnenia. Pseudo-tvorcovia už nemôžu byť na vrchu, pretože ich pozícia je 

teraz obsadená Pánom Ježišom Kristom, Ktorý/á zatiaľ a kvôli dôležitému 

duchovnému poučeniu dovoľuje, aby tam všetko ostatné v tomto ohľade zostalo 

nezmenené.“ 

„Kvôli slobode voľby potrebujú mať všetci členovia Pekiel dojem, že vládnu sami. 

Sú ďalšie nesmierne dôležité dôvody, prečo Pán Ježiš Kristus dovolil, aby táto 

situácia pokračovala ešte aj potom, čo odňal vládu pseudo-tvorcom. Niektoré z 

týchto dôvodov boli zjavené predtým. Iné sú nad ľudské chápanie.“ 

„Druhú kategóriu, ktorá nasleduje po prvej, možno nazvať pseudo-potentáti, 

pseudo-cherubíni a pseudo-terafími. Ich rolu a pozíciu možno prirovnať k 

justičnému odboru ľudských vlád. V istom zmysle sú vykladačmi všetkých pseudo-

princípov vyvinutých vyššie opísanou prvou kategóriou pekelných tvorov. Sú 

konečnými arbitrami pseudo-spravodlivosti Zóny Vymiestnenia.“ 

„Tretia kategória týchto tvorov sa volá Diabol. Diabol pozostáva z početných 

tvorov, ktoré majú plne na starosti produkciu všetkých ziel v celej Zóne 

Vymiestnenia a ich následné úspešné šírenie a odôvodňovanie.“ 

„Štvrtá kategória týchto tvorov sa volá Satan. Pozostáva z tvorov, ktoré majú plne 

na starosti produkciu a šírenie všetkých lží, prekrútení a skreslení po celej Zóne 

Vymiestnenia a ich odôvodňovanie.“ 

„Piata kategória sa volá Lucifer. Pozostáva z tvorov, ktoré možno prirovnať k 

ideológom, ktorí majú na starosti celú propagandu Zóny Vymiestnenia, najmä proti 

pozitívnemu stavu. Ich základnou rolou je vykresliť pozitívny stav ako najohavnejší 

a najnegatívnejší a negatívny stav ako najpozitívnejší a najžiaducejší. Sú to majstri 

presviedčania, demagógie a schopností mysle vsugerúvať a ovplyvňovať.“ 

„Šiesta kategória sa volá Démoni. Démoni majú na starosti celú vnútornú a 

vonkajšiu bezpečnosť celej Zóny Vymiestnenia. Možno ich prirovnať aj k hlavnému 

orgánu vojenských síl. Jedno z ich mocných oddelení má na starosti špionáž a 

sledovanie všetkých členov negatívneho stavu, aby zaistili, že sa nikto neodchýli od 

pravidiel a životného štýlu negatívneho stavu. Je im pridelená rola udržiavať 

nepreniknuteľnú bezpečnosť okolo uzavretej pravej sentientnej mysle v mysli ľudí 

a v mysliach všetkých ostatných tvorov a udržiavať ich pseudo-mysle v odlúčení od 

akéhokoľvek vplyvu pravej sentientnej mysle.“ 

„Siedma kategória sa volá pseudo-archanjeli. Pseudo-archanjeli riadia súdne orgány 

v celej Zóne Vymiestnenia. Zo sformulovaných pseudo-princípov a pseudo-

zákonov, ktoré prichádzajú zhora, vyvíjajú prostriedky na realizáciu týchto pseudo-

zákonov v celej ríši Zóny Vymiestnenia.“ 
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„Ôsma kategória sa volá pseudo-anjeli alebo anjeli temnoty. Tieto tvory majú na 

starosti presadzovanie zákona. Sú vlastne policajným zborom, ktorý zabezpečuje, 

aby každý dodržiaval ustanovené miestne pseudo-zákony.“ 

„A na záver, deviata kategória sa volá duchovia. Tí majú dve rozsiahle nezávislé 

podkategórie: Jedna sa volá negatívni duchovia a druhá sa volá zlí duchovia. 

Negatívni duchovia sú zvyčajne prisluhovačmi Satana. Stelesňujú život všetkých lží, 

skreslení a prekrútení pravdy. Dávajú konkrétny príklad života v súlade so 

satanskými pseudo-princípmi lží. Zlí duchovia sú naproti tomu prisluhovačmi 

diabla. Ich rolou je stelesňovať životný štýl všetkej súcej a existujúcej zloby. Títo 

zlí duchovia dávajú konkrétny príklad života v súlade s diabolskými pseudo-

princípmi ziel. Väčšina ľudí, ktorí prídu do Pekiel vďaka svojej voľbe, sa stáva buď 

negatívnymi duchmi, alebo zlými duchmi. Ľudia sa nikdy nedostanú ,vyššie‘ 

(nižšie!), než je hodnosť pseudo-archanjelov.“ 

„Taká je základná hierarchická štruktúra Zóny Vymiestnenia a charakter jej vlády.“ 

„Ako vidíte, politická štruktúra vlád na planéte Nula v podstate v doslovnom zmysle 

čerpá zo štruktúry Zóny Vymiestnenia vo všeobecnosti. Medzi štruktúrou Pekiel a 

štruktúrou planéty Nula však existujú nejaké rozdiely. Planéta Nula má určitý 

minimálny stupeň rozptýlenej súvzťažnosti s pozitívnym stavom.“ 

„Táto pozitívna súvzťažnosť poskytuje určitú vládnu politickú štruktúru určitým 

krajinám na vašej planéte, ktorá sa volá ,demokracia‘. Týchto pár krajín na vašej 

planéte poskytuje svojim občanom určitú mieru voľnosti a slobody prejavu, ktorá 

neexistuje nikde inde v Zóne Vymiestnenia a v žiadnom z jej Pekiel. Dobrým 

príkladom tohto usporiadania je politický systém zriadený v Spojených štátoch 

amerických. Ako však viete, z pôvodného stavu tejto voľnosti a slobôd, existujúcich 

v dobe ich založenia, došlo k postupnému úpadku tejto voľnosti a slobôd. A aj keď 

sú Spojené štáty americké ešte stále najslobodnejšou krajinou na vašej planéte, táto 

situácia sa pre vás zhoršuje s alarmujúcou rýchlosťou. Odráža postupné úplné 

ovládnutie vašej planéty negatívnym stavom.“ 

„Vyššie opísaná štruktúra a prirodzenosť Zóny Vymiestnenia má jeden veľmi 

dôležitý dôsledok pre tých, ktorí praktizujú duchovnú hypnoterapiu a proces 

vchádzania do vnútra.“ 

„Ako si pamätáte, v piatej kapitole tejto knihy bolo naznačené, že každá násilne 

oddelená a izolovaná úroveň ľudskej mysle (pravá najvnútornejšia Duchovná 

Myseľ, pravá vnútorná/prostredná myseľ a pravá vonkajšia myseľ) je obalená 

špeciálnym stavom, ktorý napodobuje funkciu a účel úrovne pôvodnej mysle. 

Takže, kvôli zopakovaniu, pravá najvnútornejšia duchovná myseľ je obalená 

falošnou najvnútornejšou duchovnou mysľou; pravá vnútorná myseľ je obalená 

falošnou vnútornou mysľou; a pravá vonkajšia myseľ je obalená falošnou vonkajšou 

mysľou.“ 

„V tej kapitole bolo tiež poukázané, že každej takej pseudo-mysli sú pridelení 

početní démoni, ktorí nielenže udržiavajú tieto mysle funkčné a v popredí, ale aj 
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kontrolujú strážcov príslušných nekonečne malých otvorov z pravej mysle, aby 

bránili vychádzaniu a vchádzaniu akejkoľvek možnej pravdy a reality z a do 

vedomej mysle v ich pravom, neskreslenom, nesfalšovanom a neprekrútenom 

stave.“ 

„Pretože štrukturálny charakter týchto falošných myslí je prevráteným obrazom 

štrukturálneho charakteru pravej mysle, každej falošnej mysli je pridelená skupina 

pseudo-duchovných radcov, tým istým spôsobom, ako Pán Ježiš Kristus prideľuje 

pravej sentientnej mysli ľudí skupinu pravých duchovných radcov. Počet pravých 

duchovných radcov sa presne zhoduje s počtom démonov, slúžiacich v role pseudo-

duchovných radcov. Jediným rozdielom v tomto usporiadaní je to, že tieto typy 

démonov pôsobia z pozície separácie a izolácie jednotlivej mysle. Koniec koncov, 

ich rolou, ako bezpečnostných dôstojníkov Pekiel, je udržiavať tú myseľ oddelenú a 

izolovanú. Naproti tomu, praví duchovní radcovia, pridelení Pánom Ježišom 

Kristom, pôsobia z pozície jednoty a jedinosti.“ 

„Z tohto dôvodu sa praví duchovní radcovia objavujú len na úrovni najvnútornejšej 

Duchovnej Mysle, ako zjednocujúci zdroj celej sentientnej mysle.“ 

„Kvôli tomuto rozhodujúcemu rozdielu je každej falošnej mysli pridelená skupina 

démonov — falošných duchovných radcov — v počte zhodujúcom sa s pravými 

duchovnými radcami. Takže, máte skupinu falošných duchovných radcov na úrovni 

falošnej najvnútornejšej duchovnej mysle. Ďalšia skupina je pridelená falošnej 

vnútornej mysli. A tretia skupina sa nachádza na úrovni falošnej vonkajšej mysle. 

Teda, napríklad, ak sa celkový počet vašich pravých duchovných radcov rovná 

desiatim, potom budete mať desať démonov — pseudo-radcov na úrovni falošnej 

najvnútornejšej duchovnej mysle; desať na úrovni falošnej vnútornej mysle a desať 

na úrovni falošnej vonkajšej mysle. Máte tu tridsať démonov proti desiatim pravým 

duchovným radcom. Taká nepriedušná je ochrana negatívneho stavu.“ 

„Takže, v záujme úspešného zvládnutia tejto situácie sa počas procesu stretu s 

týmito démonmi musí venovať špeciálna pozornosť tým démonom, ktorí hrajú rolu 

falošných duchovných radcov. V tomto bode vašej práce na sebe je veľmi ľahké 

prehliadnuť týchto konkrétnych démonov, pretože berú na seba presnú podobu a 

obraz vašich pravých duchovných radcov. Takto sa možno dať veľmi ľahko oklamať 

a mať pocit falošnej bezpečnosti. Myslíte si, že máte dočinenia so svojimi pravými, 

skutočnými duchovnými radcami, zatiaľ čo máte fakticky dočinenia s démonmi, 

ktorí predstierajú, že sú vaši skutoční duchovní radcovia.“ 

„Preto sa vám odporúča, aby ste veľmi dôkladne preskúmali a prekontrolovali raz, 

dva či trikrát všetkých démonov a duchovných radcov, ktorí sa s vami presúvajú na 

prostrednú a vonkajšiu úroveň vašej mysle. Počas toho presunu — z jednej úrovne 

na druhú — zvyčajne dochádza k nahradeniu pravých duchovných radcov 

falošnými. Len čo ten presun dokončíte, odporúča sa vám opätovne prekontrolovať 

vašich znovu sa objavujúcich duchovných radcov, uistiac sa, že sú tým, kým by mali 

byť.“ 
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„Najlepší spôsob vyhnutia sa tomuto podvodu je priamo sa zaoberať týmito typmi 

démonov na každej úrovni pseudo-mysle a riešiť najprv ich. Poviete im, že viete, že 

sú tam, že poznáte ich rolu a ich funkciu a že než postúpite ďalej, pripomínate im 

ich vrodenú schopnosť voliť si a meniť sa. Pošlete ich preč od vás do onej 

špeciálnej oblasti, zriadenej Pánom Ježišom Kristom na tento osobitný účel medzi 

Peklami a intermediárnym svetom.“ 

„V tej oblasti sú podrobení zvláštnemu postupu a je im daná voľba buď konvertovať 

do pozitívneho stavu, alebo byť uväznení v niektorom väzení ich príslušných Pekiel, 

kde majú niesť všetky následky svojich skutkov a bláznivých volieb.“ 

„Potom, a len potom, čo zvládnete najprv týchto démonov, prejdete k ostatným 

démonom, ktorí majú na starosti strážcov. Následne, po odstránení týchto 

osobitných démonov, máte oslobodiť a skonvertovať strážcov, spôsobom opísaným 

v piatej kapitole tejto knihy.“ 

„A toto je všetko, čo potrebujete teraz vedieť o tejto záležitosti.“ 

„Ak niekto má uši, aby počul, nech počuje, čo zjavuje Pán Ježiš Kristus o tejto 

záležitosti.“  
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TRIDSIATA KAPITOLA 
 

Nové Zjavenie v perspektíve 
 

 

18. mája 1988, neskôr ráno, prišlo ku mne ešte raz slovo Pána Ježiša Krista, 

hovoriac: 

„Je čas napraviť jeden rozšírený falošný dojem, ktorý majú všetci ľudia, vrátane 

teba, Peter, že pred inkarnáciou Ježiša Krista na vašu planétu sa Najvyšší vtelil do 

vášho sveta rôznymi spôsobmi, vo forme Krišnu, Budhu a pod všelijakými inými 

menami, ktoré tak úctivo používajú a zneužívajú ľudia.“ 

„Pravdou tu však je, že Najvyšší, Boh, Stvoriteľ, sa vôbec nikdy, v žiadnej forme, 

stave či kondícii nevtelil priamo alebo nepriamo na vašu planétu alebo inde do Zóny 

Vymiestnenia, pred ani po Ježišovi Kristovi. Najvyšší, Boh, pred inkarnáciou Ježiša 

Krista udržiaval Svojich agentov rozličných duchovných schopností a stupňa, cez 

ktorých zjavoval a robil, čo bolo treba zjaviť a urobiť, a v rozsahu, v akom to bolo 

treba zjaviť a urobiť v každom konkrétnom čase v dejinách ľudstva. Žiadny z týchto 

agentov však nebol priamo alebo nepriamo vtelený Najvyšší, Boh.“ 

„Ďalšou kategóriou sú ,božstvá‘, čo sa nepretržite vteľujú a reinkarnujú na vašu 

planétu, ktoré existovali na vašej planéte a ktoré sú ešte stále uctievané ľuďmi 

Východu, o ktorých panuje presvedčenie, že sú bohovia. Zvyčajne ich volajú 

Avatari alebo vtelenia Boha. Vraj vchádzajú do ľudského tela preto, aby zjavili 

nejakú pravdu a vyviedli svojich nasledovníkov z negatívneho stavu.“ 

„Toto je úplne falošná predstava. Nech je teraz dané na vedomie, že títo takzvaní 

Avatari, ,bohovia‘, ,božstvá‘ alebo ktokoľvek, s akýmkoľvek menom na vašej 

planéte, v sebe nikdy nemali, nemajú ani nebudú mať nič, čo by pochádzalo, 

pochádza alebo bude pochádzať priamo alebo nepriamo z vtedajšieho Najvyššieho, 

Boha, a terajšieho Pána Ježiša Krista. Dôvodom, prečo bolo dovolené, aby ich 

väčšina z vás považovala za nositeľov určitej intenzívnej prítomnosti pravého 

Najvyššieho, Boha, bolo to, že v ich učeniach boli obsiahnuté niektoré dôležité 

homogénne duchovné princípy dobra a pravdy. Cez také princípy mohol byť 

udržiavaný určitý stupeň spojenia ľudskej rasy s pravou duchovnou realitou. Toto 

bolo otázkou prežitia, lebo keby neboli dostupné, nikto by nemohol prežiť ani na 

sekundu. Božská Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista, vtedy Najvyššieho, Boha, vždy 

poskytovala určité spôsoby a prostriedky na udržiavanie tejto životne dôležitej a 

rozhodujúcej prítomnosti.“ 

„Ako viete, negatívny stav vždy skresľuje, prekrúca a falšuje skutočnú pravdu. 

Začať však musí s tou pravdou. Inak by nebolo čo skresľovať, prekrúcať alebo 

falšovať. Fakt, že počiatočným bodom je skutočná pravda, zachováva určitý stupeň 

duchovných princípov, ktoré sú reálne a aplikovateľné dokonca aj v rámci svojich 

skreslení, prezentovaných na vašej planéte. Táto situácia bola vždy využívaná 
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Najvyšším, Bohom, pred Jeho/Jej vtelením sa na vašu planétu vo forme Ježiša 

Krista.“ 

„Skutočná realita tejto situácie je však taká, že tí takzvaní Avatari a ďalšie podobné 

bytosti s údajnými duchovnými schopnosťami a božským pôvodom boli 

inkarnáciami rôznych špeciálne menovaných tvorov Pekiel rôznych hodností, za 

účelom znemožniť ľuďom vytvoriť si akékoľvek správne chápanie pravej 

Prirodzenosti Boha a Jeho/Jej Stvorenia alebo vybudovať si akýkoľvek priamy a 

rýdzi vzťah s pravým Najvyšším, Bohom.“ 

„Doteraz veľmi málo ľudí vedelo, že to bolo, je a bude tak. A predsa, Pán Ježiš 

Kristus bol Ten/Tá, Kto počas Svojho pobytu na planéte Nula upozornil, že je to 

tak. Nikto však tento fakt nepochopil a neinterpretoval správne. V Evanjeliu podľa 

Jána, kapitola 10, verš 8, sa uvádza:“ 

„ ,Všetci, čo kedy prišli predo Mnou, sú zlodeji a lupiči.‘ “ 

„Tento verš tu naznačuje, že všetci, bez akejkoľvek výnimky alebo vylúčenia 

niekoho, čo kedy prišli pred vtelením sa Ježiša Krista, nemali v sebe žiadnu 

skutočnú, ozajstnú božskosť. Namiesto toho využívali svoje poznanie duchovných 

princípov a duchovnej pravdy, ako aj schopnosti svojej mysle a svoje liečiteľské 

schopnosti a schopnosti robiť zázraky, aby prezentovali tieto princípy a pravdy 

ľudstvu skresleným, falošným a prekrúteným spôsobom, uzurpujúc si božskosť, 

ktorá im nikdy nepatrila.“ 

„Toto je dôvod, prečo sú nazvaní zlodeji a lupiči. ,Zlodeji‘, sa volajú preto, lebo 

ukradli niektoré duchovné princípy a pravdy, prisvojili si ich a vyhlásili, že sú ich 

pôvodcovia. ,Lupiči‘ sa volajú preto, lebo ulúpili božskosť Pána Ježiša Krista a 

vyhlásili, že je ich. V skutočnosti sú to však démoni a iné tvory Pekiel, vyslané 

vládcami Pekiel so špeciálnym poslaním vybudovať, sformovať, založiť a realizovať 

rôzne náboženské hnutia na planéte Nula, ktoré by všetkých ľudí, ktorí v tie 

náboženstvá veria, odviedli ďaleko preč od pravej duchovnej reality a správneho 

ponímania Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Prijať toto vyhlásenie alebo tvrdenie bude pre mnohých ľudských čitateľov veľmi 

komplikované a ťažké. Je to však pravda, zjavená Jediným/Jedinou, Kto je 

Absolútna Pravda — Pánom Ježišom Kristom. Samozrejme, každý, kto číta tieto 

slová, má svoju výsadu a právo prijať, alebo odmietnuť toto tvrdenie.“ 

„Z právomoci Pána Ježiša Krista je teraz vyššie citovaný verš doplnený 

nasledujúcim životne dôležitým a rozhodujúcim tvrdením, ktorým bude odteraz 

pokračovať vyššie citovaný verš:“ 

„ ,A všetci, čo kedy prídu po Mne, sú tiež zlodeji a lupiči.‘ “ 

„Toto tvrdenie znamená, že každý, kto tvrdí, že je vtelením alebo reinkarnáciou 

Pána Ježiša Krista alebo akéhokoľvek iného Boha, božstva, Mesiáša, Spasiteľa, 

alebo Avatara, alebo archanjela, anjela, apoštola, alebo akejkoľvek inej dávnej 

náboženskej alebo filozofickej postavy, je zlodej a lupič, bez ohľadu na to, koľko 
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zázrakov robí alebo koľko lásky a múdrosti hlása. Kradne princípy Starého alebo 

Nového Zjavenia, aby ich využil na negatívne, zavádzajúce a zlé účely. Dopúšťa sa 

lúpeže božstva Ľudského Božieho a Božieho Ľudského Pána Ježiša Krista, tvrdiac, 

že on/ona je to božstvo. V takej osobe neexistuje žiadna pravda, žiadne dobro a 

žiadne božstvo.“ 

„Týmto ste opäť varovaní, že mnohí jedinci, žijúci v súčasnosti na vašej planéte, 

robia také falošné vyhlásenia. A ste vopred varovaní, že omnoho viac ich bude 

prichádzať s takými presvedčivými, ale úplne lživými vyhláseniami. Dokonca budú 

robiť veľké zázraky a ukazovať veľké znamenia, aj kriesiť ľudí, čo práve zomreli, 

aby dokázali, že sú bohovia, majstri alebo Ježiš Kristus. V skutočnosti sú to však 

všetko inkarnácie z Pekiel, so špeciálnym poslaním znemožniť ľuďom prijatie 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Nového Zjavenia.“ 

„Ich snahou bude zdiskreditovať, nakoľko to len bude možné, pravdivosť a zdroj 

Nového Zjavenia a jeho prenášateľa osobne. Budú sa snažiť v Novom Zjavení 

nachádzať a vynášať na povrch čokoľvek, čo bude vyzerať ako všelijaké 

nezrovnalosti, opakovanie, zlé použitie angličtiny alebo gramatickej štruktúry, 

nevhodné slová alebo výrazy, alebo nepotrebná nadbytočnosť (na ktorú sa sťažujú 

dokonca aj niektorí tvoji súčasní čitatelia-priatelia), aby dokázali, že to nie je od 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Budú sa snažiť nájsť nejaké problémy a nedostatky v transmiterovi Nového 

Zjavenia, ktoré ako človek má, tvrdiac, že pravý Pán Ježiš Kristus by si nikdy 

nezvolil takú chabú, obyčajnú osobu, ktorá je plná osobných problémov a 

nedostatkov, alebo nech by už bol akýkoľvek, za prenášateľa Svojho Nového 

Zjavenia. Je mnoho ďalších vecí, ktoré budú skúšať a tvrdiť.“ 

„V mnohých prípadoch a u väčšiny ľudí uspejú. Budú blokovať, nakoľko to len 

bude možné, finančnú podporu vo veci publikovania tejto knihy. A ak bude 

formálne publikovaná, budú sa pokúšať robiť všetko, čo bude v ich silách, aby 

obmedzili počet ľudí, ktorí by ju niekedy čítali. A ak nejakou náhodou zlyhajú v 

tomto druhom úsilí, pokúsia sa zaistiť, aby po prečítaní Nového Zjavenia tú knihu 

čitatelia buď odmietli, ako neprichádzajúcu od Pána Ježiša Krista, vyhlásiac jej 

autora za duševne pomäteného, trpiaceho velikášstvom a paranoidnou psychózou, 

alebo aby jednoducho zabudli, čo čítali, bez akéhokoľvek aplikovania 

ktoréhokoľvek z jej princípov vo svojich životoch. A je veľa iných takých vecí, 

ktoré budú robiť. Nedajte sa oklamať žiadnymi takými ničomnými útokmi. Také 

útoky sú len dôkazom, že to, čo bolo zjavené v tejto knihe, prišlo priamo od Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Pán Ježiš Kristus týmto opätovne potvrdzuje, že vôbec nič v tejto knihe neprišlo od 

žiadneho anjela, ducha, človeka, alebo tohto transmitera osobne, alebo od 

kohokoľvek iného v Stvorení alebo v Zóne Vymiestnenia, ale len a len priamo od 

Pána Ježiša Krista cez tohto transmitera.“ 
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„Existujú v podstate tri typy čitateľov Nového Zjavenia. Prvým typom sú všetky 

sentientné entity v pozitívnom stave Stvorenia a jeho multivesmíre. Druhým typom 

sú členovia Zóny Vymiestnenia, so zámerom jeho sfalšovania, skreslenia, 

prekrútenia a využitia na svoje zlé ciele. V dôsledku jeho čítania však tiež niektorí z 

nich skonvertujú do pozitívneho stavu.“ 

„Tretím typom budú ľudia na planéte Nula (vo veľmi obmedzenom počte). Počet 

čitateľov a aplikantov princípov Nového Zjavenia sa bude líšiť od jedného typu k 

druhému. V prvom prípade ho budú všetci čítať, študovať a aplikovať vo svojich 

životoch okamžite. V druhom prípade ho budú čítať mnohí, ale nie všetci, a nebudú 

ho aplikovať. V prípade ľudských čitateľov ho bude čítať len zopár z nich a ešte 

menší počet ho bude aplikovať vo svojich životoch.“ 

„Podľa tejto situácie opäť vidíte, že Nové Zjavenie bude čítané, študované a 

aplikované paušálne predovšetkým v pozitívnom stave Stvorenia. Jeho dostupnosť 

na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia je nutnou podmienkou, aby sa odohral 

proces konečnej spásy všetkých v negatívnom stave a definitívne zrušenie 

negatívneho stavu, ako bolo toľkokrát zdôraznené v celej tejto knihe (najmä v 15. 

kapitole ,Tajomstvo Nového Zjavenia‘).“ 

„Dokončením tejto časti Nového Zjavenia bola uvedená do chodu a zrealizovaná 

nová epocha v duchovnom vývoji celého Stvorenia a nové podmienky v Zóne 

Vymiestnenia a na planéte Nula. Význam dostupnosti tohto Nového Zjavenia má 

ohromné rozmery, presahujúce akékoľvek ľudské chápanie, ponímanie a predstavy. 

Ako sa veci začnú odvíjať aj na vašej planéte Nula, aj keď na vašej planéte je to 

vždy pomalší a menej citeľný proces než kdekoľvek inde a v akomkoľvek inom 

čase, nesmiernosť dôležitosti Nového Zjavenia bude stále zjavnejšia. Uskutočnenie 

všetkých týchto faktov si však bude vyžadovať čas a množstvo úsilia. Preto buďte 

trpezliví a vydržte do samého konca.“ 

„Nové Zjavenie zostane otvorené. To znamená, že ak a keď bude nutné, budú 

k nemu po 30. kapitole pridané dodatočné kapitoly, aby odzrkadľovali ďalší vývoj v 

duchovnej realite Stvorenia a v procese spásy Pána Ježiša Krista a odvíjania sa 

Jeho/Jej Veľkého Plánu.“ 

„Mnohé idey Nového Zjavenia, zjavené v tejto knihe, budú platné až do samotného 

konca tohto časového cyklu. Niektoré budú pozmenené alebo nahradené ako bude 

potrebné, kedy bude potrebné a ak bude potrebné. To, ako dlho tento časový 

cyklus potrvá, nemôže byť zjavené. Ale budete to vedieť, keď už bude jeho koniec 

na dosah. Budú tu všetky znamenia. Vaším poslaním a účelom nie je robiť si starosti 

s budúcnosťou a ukončením tohto časového cyklu. Všetci čitatelia a realizátori ideí 

tejto knihy sú tu preto, aby dali príklad života v súlade s princípmi Nového 

Zjavenia. Keď si už splníte tento účel, budete v patričnom čase odvolaní.“ 

„Zatiaľ je prenos tejto časti Nového Zjavenia dokončený. Keby vznikla nejaká 

potreba pokračovať v tomto procese, bude ti to, Peter, úplne jasné a vtedy príde k 
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tebe Slovo Pána Ježiša Krista, aby si povedal všetko, čo ti On/Ona vloží do mysle a 

do úst.“ 

„Požehnaní sú tí, čo čítajú tieto slová, prijímajú ich a uskutočňujú vo svojom 

každodennom živote. Pán Ježiš Kristus hovorí: Takí jedinci zdedia všetko pozitívne 

a dobré a Pán Ježiš Kristus bude ich Boh a oni budú Jeho/Jej synovia a dcéry.“ 

„Ten/tá, kto má uši, aby počul a načúval, a má vôľu konať, nech počuje, načúva a 

koná, čo Pán Ježiš Kristus zjavuje v celej tejto knihe.“ 

AMEN. 
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Postskriptum 
 

 

10. júna 1989 zavčas rána prišlo ku mne ešte raz slovo Pána Ježiša Krista, hovoriac: 

„Môžem ťa požiadať, Peter, aby si ďalej rozviedol nasledovné záležitosti a dodal 

čokoľvek, čo bude nasledovať, k obsahu knihy Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista? 

Ďakujem ti, pane.“ 

„Prvá záležitosť, ktorú treba rozviesť a zmeniť, sa týka obsahu piatej kapitoly tejto 

knihy. Vlastne, týka sa chápania pojmu ,duchovní radcovia‘.“ 

„Význam tohto pojmu vyčerpal svoju užitočnosť, poslúžil svojmu účelu, a preto už 

nie je udržateľný. Rola, ktorú hrali duchovní radcovia každého jedinca, sa tiež mení, 

nakoľko od trvalého nastolenia Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista prebiehajú 

celkové zmeny a transformácie, ako sú ponímané a opísané v celej tejto knihe.“ 

„Od tohto dňa, kedy sú prenášané tieto slová, bol úspešne zavŕšený proces 

transformácie všetkých duchovných radcov, pridelených tebe a každému, kto číta 

alebo bude čítať a prijme všetko, čo je zjavené v tejto knihe. Boli plne zosúladení s 

Novou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista.“ 

„Dokončenie tohto procesu predstavuje hlboké zmeny v role, v pozícii a vzťahu, 

ktoré existujú medzi vami a nimi a medzi nimi a vami.“ 

„Doteraz duchovní radcovia reprezentovali, medziiným, rôzne aspekty a princípy 

ľudskej sentientnej mysle, plniac úlohu spájania tej mysle s realitou pravého 

Stvorenia a duchovnosti. Okrem toho, z pozície najvnútornejšej Duchovnej Mysle 

každého jedinca ponúkali rôzne rady, keď a ak boli o to požiadaní zo slobodnej vôle 

a voľby príslušného jedinca. Pretože radili, volali sa ,duchovní radcovia‘.“ 

„Pri úplne počiatočnom ponímaní pojmu ,duchovní radcovia‘ bol príležitostne 

použitý pojem ,duchovní vodcovia‘, aby sa naznačilo, že ste vedení nimi, namiesto 

seba alebo Pána Ježiša Krista.“ 

„Nevhodnosť a nepravdivosť významu pojmu ,duch alebo duchovní vodcovia‘ je 

zjavná na prvý pohľad. Porušuje základné princípy Zákona Slobody a Nezávislosti, 

formulovaného v desiatej kapitole tejto knihy. Činí z vás slepých, nekompetentných 

a závislých jedincov, ktorí nie sú schopní robiť svoje vlastné rozhodnutia a riadiť sa 

svojím vlastným zvoleným osudom. Taký jedinec sa stáva duchovným otrokom 

svojho takzvaného ducha alebo duchovných vodcov.“ 

„Kvôli tomuto nepriaznivému ponímaniu významu termínu ,duch alebo duchovný 

vodcovia‘ čoskoro začalo byť jasné, že tento termín je neprijateľný. Nielenže je 

neprijateľný, ale naznačuje, že dotyčný je v kontakte s negatívnymi a zlými duchmi, 

ktorí vás vedú bez toho, aby vám dávali akúkoľvek slobodu voľby v tejto alebo v 

akejkoľvek inej veci. Takže, každý na vašej planéte, kto naďalej používa tento 

termín alebo je v kontakte s takzvaným duchom alebo duchovnými vodcami, je v 

otroctve negatívneho stavu a je vedený negatívnymi a zlými duchmi.“ 
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„Ako už bolo spomenuté predtým, títo duchovia sa, samozrejme, dotyčnému 

objavujú ako praví duchovní radcovia, so slovami zdanlivej lásky a zdanlivej 

múdrosti a v mene Boha, Ježiša Krista, alebo v mene akéhokoľvek iného Boha, 

koho meno zvyknú ľudia používať. Takže, pojem ,duch alebo duchovní vodcovia‘ 

bol zavrhnutý krátko po svojom zavedení v prvom vydaní knihy Princípy duchovnej 

hypnózy, napísanej týmto transmiterom. Namiesto toho bol použitý pojem ,duchovní 

radcovia‘.“ 

„Tento pojem naznačoval, že dotyčný nie je nikdy nikým alebo ničím vedený, ale je 

mu len radené v tej či onej veci jeho života a v rôznych duchovných záležitostiach, 

keď a ak je o to požiadané. Tento pojem dáva najavo, že nakoľko každý je slobodný 

a nezávislý, je plne zodpovedný za všetko, čo sa deje v jeho živote. V slovách ,duch 

alebo duchovní vodcovia‘ je zodpovednosť presunutá z vás na nich.“ 

„Koniec koncov, ak vás vedú oni a nevediete sa vy sami, nemôžete byť zodpovední 

za nič vo svojom živote. Duchovné nebezpečenstvo tejto situácie je úplne jasné. Na 

základe tohto faktu je jedno, čo urobíte alebo neurobíte, nemôže vám to byť 

prisvojené. Jediné, čo vám môže byť prisvojené, je úplná závislosť od takzvaného 

ducha alebo duchovných vodcov. Keďže oni sú tí, kto robí všetky rozhodnutia vo 

vašom mene, v podstate rozhodujú o celom vašom súčasnom i budúcom osude. Vy 

nemáte do toho čo hovoriť.“ 

„Takže, stanúc sa od nich úplne závislými, len čo opustíte vašu planétu a prídete do 

duchovného sveta, stanete sa úplne nemohúcimi vo všetkých aspektoch vášho 

života. Jediné, čo zostane, je vaša závislosť od nich. Preto bude vaším úplne prvým 

činom po príchode do duchovného sveta vyhľadanie vašich takzvaných vodcov a 

plnenie ich príkazov. A pretože v role týchto vodcov môžu byť len negatívni a zlí 

duchovia, stanete sa ich úplnými otrokmi. Budú vás viesť priamo do Pekiel. Presne 

toto je účel ich poslania u všetkých ľudí, ktorí veria v ich duchovné schopnosti.“ 

„Naproti tomu, pri pojme ,duchovní radcovia‘ je vždy vašou voľbou, či sa budete 

alebo nebudete riadiť ich radou. Vždy je vaším rozhodnutím, či ich radu prijmete 

alebo neprijmete. Ako však bolo uvedené na začiatku tohto spresnenia, táto 

konkrétna rola vašich duchovných radcov sa dnešným dňom zmenila.“ 

„V starom chápaní pojmu ,duchovní radcovia‘ ešte stále existuje prvok pádnej 

nevyhnutnosti. Núti vás to riadiť sa radou vašich duchovných radcov. Koniec 

koncov, ak dostávate radu od niekoho, kto sa nachádza na oveľa vyššej duchovnej 

úrovni v hierarchii duchovnej organizácie, ktorej štruktúru vôbec nepoznáte, cítite 

nutnosť riadiť sa tou radou bez ohľadu na to, či chcete, alebo nie.“ 

„Okrem toho, vzťah medzi vami a vašimi duchovnými radcami je vzťahom 

podriadenosti. Vaša pozícia a stav sú vo všetkých ich aspektoch vnímané ako vždy 

podriadené pozícii a stavu vašich duchovných radcov. Taký vzťah môže a dokáže 

vyvolať negatívne pocity odporu z vašej strany. Tieto pocity sú vo väčšine prípadov 

nevedomé. Pocity odporu sa stávajú pascou a skutočne otvárajú dvere negatívnemu 

stavu a jeho poskokom, čo vám spôsobuje len ťažkosti a problémy. Okrem toho, 
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veľmi často máte sklon búriť sa proti svojim duchovným radcom a robiť presný 

opak toho, čo vám radia.“ 

„Opäť, toto je duchovne veľmi nebezpečná situácia, pretože vás stavia do opozície 

voči pozitívnemu stavu. Začnete robiť veci, ktoré nechcete, a odmietnete robiť veci, 

ktoré chcete. Len čo sa ocitnete v tomto bode, vaše rozhodnutie nerobiť, čo je pre 

vás správne alebo čo sa vám radí, vám musí byť prisvojené, pretože vychádza z 

pozície vašej slobodnej voľby odporovať dobrej rade alebo nerobiť, čo je vhodné a 

správne. Taká je podstata podriadenosti a odporu.“ 

„Dôvodom, prečo bolo doteraz dovolené ponímať rolu duchovných radcov tak, ako 

bola ponímaná v knihách Nového Zjavenia, bolo to, že táto situácia bola realitou 

typického ľudského života. Ľudský život bol a je vo všetkých ohľadoch podriadený 

akémukoľvek inému známemu sentientnému životu v Stvorení alebo v Zóne 

Vymiestnenia. Nepoznajúc, či dokonca nemajúc žiadnu inú pozíciu, ľudia môžu 

mať vzťah len z toho, čo majú — z podriadenosti. Ľudia nie sú schopní poznať 

mnohé veci alebo väčšinu vecí. Všetko, čo vedia, bolo buď skreslené, alebo 

prekrútené, alebo sfalšované.“ 

„Odpoveďou na takúto situáciu je zmes hlbokej podriadenosti a nadradenosti. Na 

jednej strane majú ľudia pocit veľkej neschopnosti a menejcennosti vo svojom 

vlastnom vesmíre (pseudo-vesmíre). Na druhej strane si myslia, že sú 

najvyvinutejšie a najjedinečnejšie bytosti v celom Stvorení. Zvláštnosťou ľudského 

života je, ako bolo uvedené v dvanástej kapitole tejto knihy, že tieto dva protikladné 

pocity sa vyskytujú súčasne v tom istom jedincovi.“ 

„V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu trvalého stavu vzdoru ľudí proti duchovnej 

štruktúre a usporiadaniu ich mysle a Stvorenia bolo až donedávna nutné udržiavať 

poznanie faktu existencie duchovných radcov v mysli každého v tajnosti. Takže, 

nikto alebo len zopár ľudí vedelo, že každá ľudská bytosť má pridelený určitý počet 

duchovných radcov a že prežitie každého v ľudskom živote závisí od ich prítomnosti 

v jeho/jej mysli.“ 

„Táto situácia však nemohla byť tolerovaná navždy. Ak mali byť ľudia niekedy 

spasení z ich hrozného ľudského života, bolo nutné napraviť túto situáciu. Ako 

viete, jedným z dôvodov vtelenia sa Pána Ježiša Krista na vašu planétu a vzatia na 

seba ľudskej formy, s následným skrížením a zlúčením tej formy s celkom 

Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, bolo vykoreniť túto situáciu u ľudí a po ich 

transformácii ich dostať na úroveň ostatného Stvorenia, eliminujúc tým chronický 

stav ich komplexu menejcennosti/nadradenosti.“ 

„Úplne prvým krokom v tomto úsilí, tesne pred a tesne po dokončení procesu 

kríženia a zlučovania ľudskej formy s celkom Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, bolo postupné, krôčik za krôčikom, otváranie dverí k duchovným faktom o 

duchovných radcoch a o existencii duchovného sveta a pravej duchovnej reality. 

Inými slovami, začiatok tejto zmeny bol zahájený s prenosom Nového Zjavenia.“ 
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„Úplne prvá a počiatočná časť Nového Zjavenia bola obsiahnutá v spisoch 

Swedenborga. Ďalšie rozvedenie týchto záležitostí prišlo až po prenose druhej časti 

Nového Zjavenia, zobrazenej v knihách tohto transmitera, napísaných pred 

prenosom jeho poslednej časti, ktorú zobrazuje táto monumentálna kniha. Ako 

začnete ľuďom zjavovať viac a viac pravdy o skutočnom význame ich života a 

duchovnej reality, uvedomia si, že všetko, čo vedeli doteraz, je vlastne úplná 

nevedomosť. V tom momente sú ako malé deti, o ktoré sa treba starať a dať im 

všetko potrebné zaopatrenie pre ich život.“ 

„Z tejto pozície sa im zdá, akoby boli vedení nejakými duchovnými vodcami. 

Skutočne nepoznajú nič iné. Odtiaľ termín ,duch alebo duchovní vodcovia‘. Ako sú 

ľudia postupne vedení k uvedomeniu si, že sú slobodní a nezávislí a že majú všetci 

dispozície viesť sa sami, situácia sa mení. V tomto momente spoznávajú fakt, že nie 

sú vedení, ale sa im len radí vo všetkých životných veciach. Z tohto logicky 

pochádza termín ,duchovní radcovia‘.“ 

„Avšak, dostupnosť konečnej verzie Nového Zjavenia (konečnej pre tento časový 

cyklus) úplne mení túto situáciu. Nové Zjavenie, pre tých, ktorí ho čítajú a prijímajú 

kvôli princípu, odstraňuje akýkoľvek nesúlad a duchovný rozdiel, ktorý existoval 

doposiaľ medzi týmito ľuďmi a ich duchovnými radcami.“ 

„Ako si pamätáte, toto Nové Zjavenie je Pravé Slovo Pána Ježiša Krista (Slovo 

Božie) aj, a hlavne, vo svojom doslovnom význame, význame, v ktorom žijú ľudia. 

Je aplikovateľné vo svojom doslovnom význame na všetky svety, dimenzie, 

podmienky, stavy a procesy. Ľuďom už viac nie je odopretá možnosť mať medzi 

sebou Slovo Božie v jeho doslovnom význame, a nie iba v jeho vnútornom, 

duchovnom význame, ako to bolo do sprístupnenia im poslednej časti Nového 

Zjavenia.“ 

„Všetko, čo ľudia potrebujú pre svoju spásu, je obsiahnuté v doslovnom význame 

Nového Zjavenia. Kvôli tomuto novému faktoru už nepotrebujú, aby sa im radilo 

ohľadne niečoho, zo žiadneho iného zdroja alebo smeru. Jediné, čo musia urobiť, je 

čítať Nové Zjavenie ako zdroj pravej a skutočnej pravdy a praktizovať ho. Tým 

vyvolávajú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti a 

prítomnosť všetkých tých v duchovnom a intermediárnom svete, ktorí sú im 

pridelení z určitých dôležitých duchovných dôvodov.“ 

„Dostupnosť Nového Zjavenia plne zrovnoprávňuje všetky sentientné entity a ľudí, 

ak sa rozhodnú zo svojej slobodnej vôle a voľby, kvôli princípom prijať Nové 

Zjavenie a napĺňať jeho zásady vo svojom každodennom živote.“ 

„Vďaka tejto novej situácii učinila dostupnosť Nového Zjavenia používanie termínu 

,duchovní radcovia‘ zastaraným. Vďaka a skrz Nové Zjavenie, čiže vďaka a skrz 

Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, vyobrazenú v Novom Zjavení, sa ľuďom po 

prvýkrát v dejinách ich bytia a existencie dáva možnosť pripojiť sa k obrovskej 

duchovnej rodine pozitívneho stavu ako rovnocenní (a nie ako oddelený a izolovaný 
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jav, ako to bolo až donedávna — ako sa to odrážalo v bytí a existencii typických 

ľudských nebies).“ 

„Kvôli tomuto faktu sa rola tých, čo sa volali ,duchovní radcovia‘, odteraz, presne 

od tohto momentu mení. Už sa nebudú volať duchovní radcovia, ale namiesto toho 

sa budú volať členovia duchovnej rodiny. Takže, budete im hovoriť členovia mojej 

pravej duchovnej rodiny; a Pán Ježiš Kristus bude váš jediný skutočný Rodič, 

namiesto vášho Najvyššieho Duchovného Radcu. Ako viete, slovo ,rodič‘ zahŕňa aj 

princíp, stav a proces materstva, aj princíp, stav a proces otcovstva.“ 

„Doteraz bol Pán Ježiš Kristus považovaný za Najvyššieho Duchovného Radcu, 

pretože v Sebe neobsahoval nič z ľudskej prirodzenosti. Medzi Absolútnou 

Prirodzenosťou Najvyššieho a ľudskou prirodzenosťou existoval stav separácie. 

Kvôli tejto separácii nikomu nemohlo prísť na um Jeho/Jej priame rodičovstvo vo 

vzťahu k ľuďom. Koniec koncov, ľudia neboli stvorení Pánom Ježišom Kristom 

(vtedy Najvyšším). Namiesto toho ich vyfabrikovali pseudo-tvorcovia.“ 

„Rodičovstvo Najvyššieho, čo sa týka ľudí, bolo len potenciálne a nepriame; 

potenciálne na základe faktu sľubu Najvyššieho, že táto situácia ľudí bude raz v 

čase a priestore napravená, keď sa Najvyšší inkarnuje do ľudského života vo forme 

Ježiša Krista a následne včlení do Svojej Absolútnej Prirodzenosti ľudské prvky, 

stanúc sa Pánom Ježišom Kristom; a nepriamo na základe faktu, že pri fabrikácii 

ľudí boli v prekrútenom a skomolenom stave použité ukradnuté prvky pravého 

života, odcudzené Pánovi Ježišovi Kristovi (vtedy Najvyššiemu).“ 

„Takže, v tomto nepriaznivom stave ľudia v skutočnosti nemohli mať k Pánovi 

Ježišovi Kristovi vzťah ako k svojmu skutočnému Rodičovi, ale len ako k svojmu 

Najvyššiemu Duchovnému Radcovi.“ 

„No len čo bol dokončený proces kríženia a zlučovania ľudského života 

s Prirodzenosťou Najvyššieho a Najvyšší sa naveky stal Pánom Ježišom Kristom, v 

dôsledku tohto monumentálneho aktu sa situácia v tomto ohľade zmenila. Teraz 

môže mať Pán Ježiš Kristus k ľuďom vzťah z pozície ich ľudskosti. Keďže v 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista už nič nechýba, Pán Ježiš Kristus prevzal aj rolu 

rodičovstva vo vzťahu k ľuďom.“ 

„Preto máte mať vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi, vaším individualizovaným a 

jedinečným prístupom, ako k svojmu jedinému skutočnému Rodičovi, a nie ako k 

svojmu Najvyššiemu Duchovnému Radcovi. Význam a obsah slova ,rodič‘ plne 

zahŕňa, čo bolo obsiahnuté v termíne ,Najvyšší Duchovný Radca‘, rovnako ako 

termín ,členovia duchovnej rodiny‘ plne zahŕňa všetko, čo bolo obsiahnuté v 

termíne ,duchovní radcovia‘. Oba tieto termíny však obsahujú oveľa viac, než teraz 

už zastarané termíny ,duchovní radcovia‘ a ,Najvyšší Duchovný Radca‘.“ 

„Vzťah medzi vami, členmi vašej duchovnej rodiny a vaším jediným skutočným 

Rodičom — Pánom Ježišom Kristom — je odteraz založený na úplne nových 

predpokladoch.“ 
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„Už to nie je vzťah radcov a tých, ktorým sa radí, ale namiesto toho 

je to vzťah postavený na princípoch zdieľania, výmeny, prijímania, 

odovzdávania, prispievania a vzájomného oznamovania informácií, 

pohľadov, ideí, pojmov, názorov atď., z pozície každého jedinečného 

člena tejto duchovnej rodiny, v záujme všetkých, v prospech všetkých, 

pre dobro všetkých a kvôli duchovným princípom, lebo konať tak je 

správne a zbožné.“ 

„Bývalý stav, odrážajúci sa vo vzťahu medzi radcami a tými, ktorým sa radí, bol 

ešte stále založený na čiastočnej separácii ľudí od duchovnej rodiny, z toho dôvodu, 

že radcovia prirodzene vždy viac poznali a chápali všetky záležitosti života než tí, 

ktorým radili. Inak by neexistovala žiadna potreba žiadnej rady. Ak viete toľko ako 

niekto druhý, potom vám ten druhý nemôže radiť v niečom, čo už viete. V tomto 

prípade ste si sám radca. Ste zodpovední za to, aby ste si dali svoju vlastnú radu.“ 

„Dostupnosť Nového Zjavenia stavia ľudí, ktorí ho čítajú a praktizujú, do pozície 

skutočného Poznania, ktoré nikdy nemali. Ako bolo spomenuté vyššie, toto ich 

potenciálne stavia do rovnocennej pozície so všetkými ostatnými v Stvorení. Je 

uvedené potenciálne, a nie skutočne, z toho dôvodu, že ľudia si musia najskôr 

prečítať a potom prijať Nové Zjavenie, než sa táto možnosť môže stať realitou. 

Pamätajte si, prosím, že ľudia sú vo vonkajšku. Toto vonkajšie postavenie ľuďom 

určuje spôsob a proces, ako sa môžu stať skutočne rovní každému, kto je vo 

vnútrajšku.“ 

„Preto sa od tejto chvíle zdrojom akéhokoľvek skutočného poznania pre ľudí stáva 

toto Nové Zjavenie. Z neho a vďaka nemu, čiže z plnosti prítomnosti Pána Ježiša 

Krista v Novom Zjavení — Jeho/Jej Pravom Slove, môžu a dokážu ľudia poznať 

všetko, čo potrebujú vedieť, aby prežili ľudský život, boli spasení z typického 

ľudského života a boli rovní každému inému v Stvorení. Čítanie, prijatie a 

aplikovanie Nového Zjavenia alebo toho, čo obsahuje, najmä ohľadne Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, je pre ľudí bránou do pozitívneho stavu a do stavu 

ich vlastného vnútra (od ktorých boli oddelení a izolovaní počas celej svojej 

minulosti).“ 

„Ako vidíte, postup tu musí byť typicky ľudský (pretože ľuďom nie je k dispozícii 

nič iné): Po prvé, odporúča sa im čítať Nové Zjavenie v ich vonkajšku; po druhé, 

odporúča sa im prijať Nové Zjavenie z pozície ich vonkajška; a po tretie, majú 

praktizovať všetky princípy, zásady, zákony a idey Nového Zjavenia aj z pozície ich 

vonkajška. Tým, že to robia vo vonkajšku, sa otvárajú dvere k ich vnútrajšku a oni 

sa stotožňujú so svojím vnútrajškom, čiže so svojou najvnútornejšou Duchovnou 

Mysľou, ktorá začleňuje do seba celý ich vonkajšok (čiže ich vedomú myseľ, 

doslovný význam a všetko, čo s nimi súvisí), zrušiac prekliatie ľudského života — 

byť len vo vonkajšku, a tým byť vylúčený z ostatného Stvorenia.“ 

„Dodržiavaním týchto postupov je ich ľudský život vyhradený pre pozitívny stav a 

oni sa stávajú rovnými všetkým členom svojej duchovnej rodiny, ako aj všetkým 

ostatným v Stvorení. V tomto ohľade sa týmto dňom napĺňa proroctvo Pána Ježiša 



POSTSKRIPTUM 

- 639 - 

Krista, vyslovené počas Jeho/Jej života na vašej planéte, zaznamenané v Evanjeliu 

podľa Matúša, kapitola 16, verš 19:“ 

„ ,A dám ti kľúče od kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na 

zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude 

rozviazané v nebi.‘ “ 

„ ,Dať ti kľúče od kráľovstva nebeského‘ znamená dať dotyčnému prostriedky na 

vstup do jeho/jej najvnútornejšej Duchovnej Mysle a z tej pozície, zo stavu 

zjednotenia jeho/jej mysle, zrovnoprávniť ľudí, ktorí prijímajú a praktizujú pravdu 

Nového Zjavenia, so všetkými ostatnými v celom Stvorení. ,Kľúče‘ v tejto konotácii 

znamenajú Nové Zjavenie. Pán Ježiš Kristus vám sľúbil kľúče od kráľovstva 

nebeského, teda sľúbil ľuďom, že raz, keď sa naplní a zavŕši všetko, čo sa týka 

získania Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, bude dané Nové Zjavenie, ktoré, medzi 

mnohým iným, dá ľuďom príležitosť vojsť do kráľovstva nebeského a stať sa rovný 

všetkým ostatným predstaviteľom pravého sentientného života. Takže, ľudia nemajú 

na tento účel k dispozícii žiadne iné kľúče, len Nové Zjavenie.“ 

„ ,A čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi‘ znamená potrebu prijať Nové 

Zjavenie vo vonkajšku. Pamätajte si, prosím, že ľudia sú vo vonkajšku svojho 

života, nie však vo vnútrajšku. Preto im nemôže byť nič prisvojené, ak to neprijmú z 

pozície štruktúry a dynamiky svojho vlastného špecifického života — vonkajška. 

Slovo ,na zemi‘ v tomto konkrétnom význame znamená ich vonkajšok a ich vedomú 

myseľ. Označuje však aj doslovný význam. ,Zviazať niečo na zemi‘ znamená aj 

chápať veci a pojmy v ich doslovnom význame. Keďže vo vonkajšku, vo vedomej 

mysli a v doslovnom význame neexistovala žiadna pravda, kvôli spáse ľudí bolo 

nutné, aby Najvyšší vo forme Ježiša Krista prišiel do vonkajška, do vedomej mysle 

a doslovného významu a preniesol pravdu do týchto troch stavov.“ 

„Kvôli opätovnému zopakovaniu: Ľudia nemôžu byť spasení zo žiadnej inej pozície 

než z tej, ktorú majú — z ľudského života. Ľudský život spočíva vo vonkajšku, vo 

vedomej mysli a v doslovnom význame. Najprv sa musíte znížiť na ich pozíciu a z 

tej pozície ich postupne, krôčik za krôčikom zasväcovať do vnútrajška alebo do toho 

najvnútornejšieho zo Stvorenia.“ 

„Keď prinesiete tú pravdu a jej dobro a dobro a jeho pravdu do vonkajška, do 

vedomej mysle a do doslovného významu (pravda sú kľúče; vonkajšok, vedomá 

myseľ a doslovný význam sú zem), prijatím, začlenením a praktizovaním pravdy na 

tej úrovni zväzujete veci na zemi, čiže prisvojujete si pravdu; ona sa stáva 

integrálnou súčasťou vášho života, srdca, mysle a osobnosti. Stáva sa vami, 

obsahom vášho pravého ,ja som‘. Tak sa stáva zviazanou v nebi, čiže vo vašom 

vnútri alebo v pravej najvnútornejšej Duchovnej Mysli, dávajúc vám právo a výsadu 

byť súčasťou pravého života a Stvorenia a stať sa jedným so svojím vnútrom.“ 

„Tu je opísaný proces zjednotenia najexternejšieho s najvnútornejším, čiže proces 

zjednotenia všetkých aspektov sentientnej mysle do jednej jednotnej mysle.“ 
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„ ,Čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi‘ znamená odstránenie 

všetkých vnútení negatívneho stavu z ľudskej mysle. ,Rozviazať čokoľvek na zemi‘ 

znamená zbavenie sa všetkého, čo nie je z pravého života pozitívneho stavu alebo z 

Neba.“ 

„Kvôli zjednoteniu vonkajška, alebo v tomto prípade ľudí, s celistvosťou a 

úplnosťou vnútrajška, alebo, v tomto prípade, aby sa ľudia (ktorí sú stelesnením 

vonkajška) vyrovnali ostatnému Stvoreniu a pozitívnemu stavu, najprv je nutné 

rozviazať/oddeliť od nich všetko, čo je z negatívneho stavu.“ 

„Ako viete, z pozície negatívneho stavu nie je možné žiadne zjednotenie, pretože 

nič z negatívneho stavu nemôže alebo nedokáže vstúpiť do pozitívneho stavu alebo 

do pravej reality Stvorenia a jeho pravého života. Takže, najprv musíte upratať 

neporiadok negatívneho stavu vo vašom vonkajšku. (Pamätáte si nový proces 

duchovnej transformácie a vchádzania dovnútra, opísaný v piatej kapitole tejto 

knihy? Osviežte si, prosím, pamäť opätovným prečítaním si tej kapitoly, ak 

chcete).“ 

„Len čo upracete alebo sa zbavíte toho neporiadku vo vašom vonkajšku (na zemi), 

nič z toho vám už nemôže byť prisvojené. V tom momente sa začleňujete do 

pozitívneho stavu (Neba).“ 

„Pravidlom je, ako už bolo vyjadrené cez Swedenborga, že Pán Ježiš Kristus 

nemôže iniciovať žiadnu zmenu vo vašom vnútri, kým ju nebudete iniciovať vy 

sami, zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, vo svojom vonkajšku, vo vedomej 

mysli a v doslovnom význame. Nové Zjavenie, dané v doslovnom význame ako 

Slovo Pána Ježiša Krista, vám dáva kľúče alebo prostriedky na zbavenie sa 

neporiadku negatívneho stavu vo vašom vonkajšku.“ 

„Čítanie, prijímanie a praktizovanie Nového Zjavenia v každodennom živote 

predstavuje pre ľudí postupnú elimináciu negatívneho stavu z ich každodenného 

života alebo z ich vonkajška a dostávanie ich do pozitívneho stavu.“ 

„Tu musíte pochopiť veľmi dôležitý fakt: Bolo potrebné, aby Pán Ježiš Kristus 

preniesol Nové Zjavenie cez človeka, v tomto prípade cez teba, Peter. Čiže, bolo 

potrebné, aby Nové Zjavenie a jeho Božská Pravda boli vyjadrené ľudskými 

doslovnými termínmi a pojmami, ktoré sú vnímateľné, rozoznateľné a pochopiteľné 

každému v Stvorení, a rovnako aj ľuďom. Keby Nové Zjavenie malo byť dané cez 

niekoho iného než cez človeka, ľudia by boli odsúdení naveky byť v lžiach svojho 

doslovného významu. Oni jednoducho nie sú schopní vnímať a chápať nič vo 

vnútornom a duchovnom zmysle. V tom prípade by nemohol byť spasený ani jeden 

človek.“ 

„Donedávna, než sa Absolútne Zrodila a začala Existovať Nová Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista, takzvaní ľudia nebies boli udržiavaní len faktom sľubu, že sa situácia 

ľudí zmení. Keby sa to nestalo, nakoniec by sa všetci v ľudských nebesiach 

postupne navrátili do svojho predošlého ľudského položenia a skončili by 

vypadnutím do negatívneho stavu. Dostupnosť Nového Zjavenia ľuďom v jeho 
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doslovnom význame, vo vedomej mysli a v ich vonkajšku bráni tomu, aby niekedy 

došlo k týmto hrozným dôsledkom.“ 

„Ako vidíte, jediným typom akéhokoľvek Zjavenia daného Pánom Ježišom Kristom, 

ktoré má všetko zahŕňajúci a multidimenzionálny význam a aplikáciu, je Zjavenie, 

ktoré prichádza cez niekoho, kto žije na vašej planéte. Akékoľvek iné Zjavenie, na 

akomkoľvek inom mieste, v akomkoľvek inom stave, položení a procese, by 

vylúčilo, aby ho ľudia niekedy poznali, chápali a praktizovali. Zjavenie tejto povahy 

by nemohlo byť všetko zahŕňajúce a multiverzálne aplikovateľné, pretože jeho 

doslovná manifestácia a uskutočnenie by boli znemožnené vylúčením ľudí z jeho 

procesu.“ 

„V tomto prípade by bolo celé Stvorenie pripravené o životne dôležité poznanie 

vonkajších, konkrétnych a hmatateľných aspektov toho Zjavenia a pravdy, ktorú 

obsahuje. Pokiaľ je Nové Zjavenie prenášané do postavenia a z postavenia ľudského 

života, sú zaistené jeho doslovné, konkrétne a hmatateľné aspekty a ono sa stáva 

plnosťou svojho obsahu a významu. Touto životne dôležitou plnosťou a významom 

sa stáva živým a žijúcim. Tým, že sa skutočne stáva živým a žijúcim, manifestuje 

plnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, vždy a všade, 

kde je dostupné, brané do úvahy a praktizované.“ 

„Takže, ako vidíte, prežitie ľudského života a v ľudskom živote závisí odteraz 

výlučne od dostupnosti tohto Nového Zjavenia aj na vašej planéte. Pokiaľ je Nové 

Zjavenie prítomné a dostupné na vašej planéte, aj keby ho nečítal, neprijímal a 

nepraktizoval nikto alebo len zopár ľudí, základ pre úplnú elimináciu negatívneho 

stavu je pevne nastolený. Z tejto pozície sa môže začať definitívne ukončenie 

negatívneho stavu.“ 

„Úspešné prežitie ľudského života a v ľudskom živote je ďalšia záležitosť, ktorú 

treba preformulovať a opäť uviesť do vašej pozornosti.“ 

„Ako si pamätáte, v trinástej kapitole tejto knihy bolo načrtnuté, ako prežiť ľudský 

život. V tomto postskripte a v celej tejto knihe je ľudský život stotožňovaný s 

vonkajškom, lebo vo svojej kozmickej rozptýlenej súvzťažnosti je stelesnením 

života vonkajška, odlúčene alebo separovane od vnútrajška. Táto situácia je to 

jediné, čo dáva ohromnej väčšine ľudí zmysel. Takže, ako bolo poznamenané v 

piatej kapitole tejto knihy a vyššie, akýkoľvek proces zmeny sa v ľuďoch musí 

začať z vonkajška. Pamätajte si, ,čokoľvek zviažete na zemi (vo vonkajšku) bude 

zviazané v nebi‘ (vo vnútrajšku). Z tohto ponímania ľudského života pramení jeho 

úspešné prežitie.“ 

„Už cez Swedenborga bolo zjavené (v jeho knihe ,Božská Prozreteľnosť‘), že kvôli 

dosiahnutiu čohokoľvek pozitívneho sa ľudia musia naučiť nútiť sa alebo sa prinútiť 

robiť to, čo by inak nerobili. Zákon Slobody Voľby a Nezávislosti si vyžaduje 

slobodné a nezávislé volebné rozhodnutie.“ 

„Teda, ako si pamätáte, podľa tohto zákona nemožno nikomu prisvojiť nič, čo bolo 

dosiahnuté pod nátlakom, silou, donútením alebo nanútením niekým či niečím z 
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vonkajška, alebo zázrakmi, znameniami, alebo posolstvami od niekoho iného či 

odinakiaľ. Také nanucovania porušujú všetky duchovné zákony.“ 

„Úplne iným príbehom však je, keď sa sami zo svojej slobodnej vôle a voľby 

donútite alebo prinútite robiť niečo, čo nechcete. Pretože to pochádza z vášho 

vlastného slobodného rozhodnutia prinútiť sa niečo robiť, to rozhodnutie a jeho 

dôsledky a výsledky sú záväzné a sú vám plne prisvojené. To rozhodnutie samotné, 

pretože vychádza z vašej vlastnej slobodnej vôle a voľby, je vždy zo stavu vášho 

vnútrajška, čo ovplyvňuje váš vonkajšok tak, že vonkajšok sa sám núti robiť niečo, 

čo nechce. V dôsledku faktu, že toto je stav vnútrajška, všetko, čo je rozhodnuté z 

tejto pozície, je vám prisvojené a je to záväzné pre celú ľudskú myseľ a Stvorenie.“ 

„Ako si pamätáte, ľudia a všetky ostatné tvory a členovia negatívneho stavu boli 

geneticky, duchovne, duševne a fyzicky štruktúrovaní takým spôsobom, aby 

prirodzene inklinovali k chceniu a konaniu vecí, ktoré sú zlé a lživé alebo z 

negatívneho stavu. Takto boli vytvorení. Takže, byť dobrý alebo konať dobro, 

chápať a praktizovať pravdu je pre nich veľmi ťažké, ak nie nemožné. Veľmi často 

majú vrodenú averziu k čomukoľvek skutočne dobrému a pravdivému.“ 

„Aby ospravedlnili svoje nepriateľské pocity k pozitívnemu stavu lásky a múdrosti, 

dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a viery, negatívny stav ich vedie k tomu, aby 

považovali svoje negatívne položenie za pozitívne a dobré. Všetko ostatné, mimo 

hraníc a rozsahu ich života, štruktúrovaného na obraz negatívneho stavu, považujú 

za negatívne a zlé.“ 

„Vzhľadom na tento nesporný fakt, nanešťastie pre ľudí a všetky ostatné tvory a 

členov negatívneho stavu, na všetkých jeho úrovniach, neexistuje žiadna iná cesta 

von z negatívneho stavu, než je proces nútenia sa, z vlastnej slobodnej vôle a voľby, 

konať veci pozitívnej povahy, ku ktorým má dotyčný vrodenú a prirodzenú averziu. 

Kvôli tejto nepriaznivej situácii ľudského života a ľudí a všetkých tých ďalších 

typov života v negatívnom stave Pán Ježiš Kristus prijíma nevyhnutnosť ich 

vlastného nútenia sa stať sa pozitívnymi ako ich vlastnú a plne im ju prisvojuje.“ 

„Takže, aby ste úspešne prežili ľudský život, musíte začleniť do svojho osobného a 

súkromného života princíp sebadonucovania. Veľmi často sa vám nechce ísť do 

vnútra, alebo robiť vaše každodenné meditácie, alebo čítať Nové Zjavenie, alebo si 

robiť vaše každodenné úlohy a domáce práce, alebo vaše každodenné povinnosti vo 

vašej práci, povolaní alebo zvolenom poslaní; alebo sa vám nechce dodržať vaše 

sľuby, atď. Hľadáte si všelijaké výhovorky a ospravedlnenia, prečo by ste nemali 

robiť, čo je pre vás vhodné a správne, alebo čo si od vás vyžaduje vaše každodenné 

prežitie v ľudskom živote. Niektorí z vás zachádzajú tak ďaleko, že tvrdia, že sú 

vedení zo svojho vlastného vnútra, aby robili alebo nerobili to či ono. Použitie slova 

,vedený‘ by malo byť znamením, že je to zavádzajúce vedenie, prichádzajúce z 

takzvaného pseudo-vnútra alebo pseudo-vnútornej mysle. Pravá najvnútornejšia 

Duchovná Myseľ nikdy nepoužíva slovo ,vodca‘ alebo ,vedenie‘.“ 
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„V takýchto prípadoch je pravidlom zavrhnúť také falošné ,vedenie‘ a donútiť sa zo 

svojej slobodnej vôle a voľby konať si svoje každodenné povinnosti a úlohy života 

alebo to, čo nechcete robiť, o čom ale veľmi dobre viete, že by ste to robiť mali.“ 

„Apoštol Pavol si bol vedomý tejto situácie, keď v liste Rimanom, 7, verš 19, 

uviedol:“ 

„ ,Lebo nerobím dobré, čo chcem robiť; ale zlé, čo nechcem robiť, to 

konám.‘ “ 

„Samozrejme, ako všetci ostatní, ani Pavol si nebol vedomý, že tento stav bol 

štrukturálne a geneticky zakorenený v esencii a substancii každej fabrikácie pseudo-

tvorcov, a najmä ľudí. Ako všetci ostatní, aj Pavol sa mylne domnieval, že ľudia a 

všetky tvory a členovia Pekiel (Zóny Vymiestnenia) boli pôvodne stvorení Bohom.“ 

„Kvôli úplne novej situácii, nastolenej v dôsledku revolučných a zásadných zmien v 

Absolútnej Prirodzenosti Boha, Ktorý/Ktorá sa stal Pánom Ježišom Kristom, a 

následným zmenám v role a vzťahu sentientných entít, duchovných radcov a ľudí, sa 

odteraz všetky rozhodnutia vášho ľudského života musia robiť s plným zahrnutím 

vášho vonkajška, vedomej mysle a doslovného významu do rozhodovacieho 

procesu. Pokiaľ to tak nebude, akékoľvek rozhodnutie založené na vylúčení týchto 

faktorov nebude v žiadnych ohľadoch záväzné.“ 

„Len čo sa urobí rozhodnutie postupovať určitým spôsobom alebo robiť niečo tým 

či oným spôsobom, než začnete po tom rozhodnutí konať, odporúča sa vám 

prediskutovať to so všetkými členmi vašej pravej duchovnej rodiny a s vaším 

pravým Rodičom — Pánom Ježišom Kristom — (ak k nim máte vedomý prístup. 

Inak konajte, akoby ste skutočne mali taký prístup! Koniec koncov, vždy sú s vami a 

zvažujú všetky vaše rozhodnutia a zdieľajú svoje informácie a idey s vami, 

predostierajúc vám myšlienky, pocity a intuíciu v súlade s vašimi skutočnými 

potrebami). Robiac to takto, naplno spájate a zosúlaďujete svoj vonkajšok so svojím 

vnútrom, stávajúc sa jedinosťou svojej pravej sentientnej mysle.“ 

„Pamätajte si, že ,čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek 

rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi‘.“ 

„Toto pravidlo platí len pre proces rozhodovania sa a slobodných volieb. Krajne 

negatívnu konotáciu a neželaný vedľajší účinok tohto pravidla možno nájsť v tom, 

ako si ľudia cenia vonkajšie predmety.“ 

„Na vašej planéte existuje hnutie, ktoré má tendenciu pripisovať alebo vkladať 

mystické, tajomné, neobyčajné a veľmi často liečivé sily do určitých neživých 

objektov a artefaktov. Takže, napríklad ľudia považujú kryštály, drahokamy, vzácne 

kovy, kríže, predmety náboženských, kultových a iných rituálov, atď., samé osebe a 

ako také za sväté a za zdroj špeciálneho mystického vyžarovania, ktoré ich môže 

zbaviť všetkých ich problémov alebo spôsobiť, že zažijú akési neobyčajné, tajomné 

a duchovné stavy a situácie. Podľa ich názoru nosenie alebo vlastnenie týchto 
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predmetov zaručuje jedincovi špeciálnu ochranu pred všetkými neduhmi a 

problémami ľudského života a pred zlými a negatívnymi duchmi.“ 

„Žiadne také sily alebo moc v týchto predmetoch nepôsobia. Ony sú len 

duchovnými súvzťažnosťami určitých duchovných ideí, ktoré boli iniciované v 

najvnútornejšom duchovnom stave multivesmíru. Samé osebe a ako také sú to len 

prázdne veci, ktoré nemajú absolútne žiadnu príčinnú moc chrániť kohokoľvek pred 

čímkoľvek. Máte sa na ne pozerať ako na čisté súvzťažnosti nejakých dôležitých 

duchovných stavov alebo aspektov rôznych duchovných udalostí, manifestujúce sa v 

životoch sentientných entít.“ 

„Tieto predmety sú vyjadreniami rôznych atribútov duchovných princípov Božskej 

Lásky a Božskej Múdrosti Pána Ježiša Krista a ich početných odvodenín v 

pozitívnom zmysle, alebo rôznych pseudo-duchovných princípov ziel a lží 

negatívneho stavu a ich početných odvodenín v negatívnom zmysle. Ešte raz, v 

žiadnom z týchto neživých predmetov neexistuje nič mystické, tajomné alebo 

nadprirodzené. To pevná viera ľudskej mysle v moc týchto predmetov je príčinou 

akýchkoľvek priaznivých výsledkov alebo neobyčajných zážitkov v ľudskom živote, 

a nie samotné predmety.“ 

„Extrémny prejav tohto bláznivého zbožštenia vonkajších predmetov a čačiek 

možno nájsť v príbehu Svätého Grálu, znázorneného napríklad v populárnom filme 

,Indiana Jones a posledná križiacka výprava‘. V tom filme má kalich, ktorý údajne 

použil Pán Ježiš Kristus pri Jeho/Jej Poslednej Večeri s Jeho/Jej učeníkmi, 

neobyčajné mystické schopnosti, umožňujúce vám získať večnú mladosť a uzdraviť 

vás z akejkoľvek choroby/neduhu, alebo dokonca vzkriesiť vás z mŕtvych. Žiadne 

také schopnosti v tom kalichu samotnom neexistujú.“ 

„Aj keby sa zistilo, že sa tento kalich skutočne doteraz zachoval niekde na vašej 

planéte a raz by sa našiel, sám osebe a sám od seba by nebol schopný spôsobiť 

žiadne také tajomné udalosti. Nebol by ničím iným než kusom kovu, vytvarovaným 

do kalicha, aby sa z neho pilo.“ 

„Nie samotný kalich, ale jeho funkcia a to, čo reprezentuje a s čím súvzťaží, má 

skutočný duchovný význam. Ako si pamätáte z deviatej kapitoly tejto knihy, 

nutnosť prijať Ľudské Božie a Božie Ľudské (čiže ľudské telo Pána Ježiša Krista, 

ktoré bolo včlenené do celku Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho), je opísaná 

procesom pitia z kalicha a jedenia chleba.“ 

„Prijatie Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista ako pravdy do svojho života 

umožňuje ľuďom, a vlastne všetkým ostatným, byť spasení z negatívneho stavu. Byť 

spasený z negatívneho stavu a z typického ľudského života znamená byť vzkriesený 

z mŕtveho života alebo z umierajúceho života a byť uzdravený zo všetkých 

duchovných, duševných a fyzických problémov a chorôb, ktorými sú negatívny stav 

a ľudský život tak hojne zamorené. Okrem toho to znamená získať po vzkriesení 

večnú mladosť, pretože v pozitívnom stave pravého Stvorenia starnúť znamená byť 
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večne mladý. Žiadny z týchto príbehov alebo predmetov, ktoré boli alebo sú použité 

v akýchkoľvek ľudských rituáloch, nemá žiadny iný význam.“ 

„Avšak, príbeh vyššie spomenutého filmu a podobné príbehy o hľadaní pokladov, 

atď., majú určitý pozitívny význam. Všimnite si, prosím, ako sú všetky tieto poklady 

ukryté a koľko neprekonateľných prekážok je kladených do cesty a pod nohy pri ich 

dosahovaní. Poklad a Svätý Grál v tejto konkrétnej konotácii predstavuje pozitívny 

stav Nebies a pravé Stvorenie. Život ohrozujúce prekážky a rôzne rébusy, ktoré 

treba rozlúštiť a zdolať kvôli dosiahnutiu a získaniu týchto pokladov, predstavujú 

negatívny stav, ktorý vynakladá maximálne úsilie, aby ľuďom a všetkým ostatným v 

negatívnom stave Zóny Vymiestnenia prakticky znemožnil a aby bolo pre nich 

životu nebezpečné dosiahnuť skutočný pozitívny stav.“ 

„Znamená to ale tiež, že treba vynakladať neustále úsilie a nútiť sa do prekonávania 

všetkých týchto prekážok, kameňov úrazu a životunebezpečných situácií a nedať sa 

oklamať žiadnou z nich. Namiesto toho treba pokračovať vo svojej životnej 

výprave, kvôli pozitívnemu stavu, kvôli princípom, lebo len pozitívny stav je 

skutočná realita a je schopný naplniť jedincov život vo všetkých jeho aspektoch a 

vo všetkých ohľadoch. A pretože pozitívny stav v jeho súčasnej situácii, stave, 

procese a význame pochádza z Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, len Pán Ježiš 

Kristus v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti vám môže dať všetko, čo predstavujú tie 

poklady, Svätý Grál a to, s čím všetky tie vyššie spomenuté neživé predmety 

súvzťažia.“ 

„Ďalším zaujímavým pozitívnym významom vyššie uvedeného filmu je dôraz na 

jednoduchosť, skromnosť a pokoru duchovných princípov a Prirodzenosť Pána 

Ježiša Krista. Ako ste si všimli, v tom filme bolo vystavených na výber niekoľko 

kalichov. Len jeden z nich bol pravý kalich, z ktorého pil Pán Ježiš Kristus a 

Jeho/Jej učeníci. Všetky tieto kalichy, s výnimkou príslušného kalicha, boli z 

čistého zlata, so všemožnými pompéznymi ornamentmi a zdobením. Naproti tomu, 

ten pravý kalich mal veľmi jednoduchý a obyčajný vzhľad. Táto situácia zobrazuje 

súvzťažnosť, že skutočný význam života nie je vo vonkajšku (predstavovanom tými 

druhými, pompéznymi kalichmi), ale v jedincovom vnútri a v skutočnej skromnosti, 

poníženosti a pokore (predstavovaných príslušným kalichom). Okrem toho 

zobrazuje Pravú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ktorá spočíva v Absolútnej 

Skromnosti, Poníženosti a Pokore.“ 

„Takže, odporúča sa vám, aby ste sa neusilovali o vonkajšie bohatstvo, slávu a moc, 

ale o skutočnú skromnosť, poníženosť a pokoru. Tieto vlastnosti pravého života sú 

skutočným pokladom, slávou a duchovnou mocou. Privádzajú vás do pozitívneho 

stavu a na hruď Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti.“ 

„Každý, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo Pán Ježiš Kristus 

zjavuje v tomto postskripte.“ 
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Záverečný deň dokončenia tejto knihy je 10. jún 1989, o 10.35 ráno, v Santa 

Barbare, v Kalifornii, v USA. 

Záverečný deň dokončenia redigovania tejto knihy je 22. apríl 1992 o 4.17 

popoludní (16.17), v Santa Barbare, v Kalifornii, v USA. 

Záverečný deň redigovania druhého vydania tejto knihy je 14. november 2000 o 

3.46 popoludní (15.46). 
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