
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ 

O struktuře lidské mysli, která je polapena v zóně vymístění 

Struktura, dynamika a povaha lidské mysli byla na začátku nastíněna v knize 
„Principy duchovní hypnózy“ a následně značně revidována v knize „Základy lidské
duchovnosti“. Doporučuje se být důvěrně obeznámen s duchovní teorií lidské 
mysli, jak byla nastíněna a popsána v knize „Základy lidské duchovnosti“. Strukturu
lidské mysli, popsanou v té knize, lze považovat za její původní, originální a ideální 
strukturu a dynamiku před takzvaným „Pádem“. Tato struktura je taktéž platná pro 
každou sentientní entitu nebo bytost ve veškerém stvoření Nejvyššího. Nicméně s 
lidmi, kteří jsou na základě svých voleb lapeni v různých úrovních a dimenzích zóny 
vymístění a na planetě Zemi, jež je zónou vymístění přírodního stupně, je situace 
úplně jiná. Jak bylo uvedeno v „Základech lidské duchovnosti“ a v „Poselstvích z 
nitra“ a v této knize, v kapitole nazvané „O přirozenosti lidí“, v současnosti 
existující lidé na Zemi nejsou praví lidé, ale budeme je nazývat pseudolidé. Jejich 
současná struktura a forma byla zfabrikována pseudotvůrci asi před čtyřmi miliony 
lety a je výsledkem dlouhotrvajících manipulací s genetikou, černou magií, 
souvztažnostmi a pozorování zvířecího života. Když se rozhodli zfabrikovat 
pseudolidi, čelili jistému dilematu. Aby zfabrikovali lidskou bytost, museli vzít dvě 
buňky z pravých lidských bytostí, jednu ženskou a jednu mužskou, a spojit je, aby 
vytvořili nového tvora. 

Nicméně, taková situace by úplně neposloužila jejich účelu zničit a zkreslit 
duchovnost a přivést tvory a produkty jejich fabrikace k víře, že neexistuje žádný 
Bůh, nebo k tomu, aby za bohy přijali je. Konec konců, jejich cílem bylo zničit 
pravou duchovnost a dokázat, že život může pocházet z jakéhokoli jiného zdroje 
nebo z jakéhokoli zdroje lišícího se od Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních 
principů. Nejvyšší to dovolil jako odpověď na onu otázku, „Jaký by byl život bez 
jakékoli duchovnosti?“, nebo pochází-li z nějakého jiného zdroje, než je Nejvyšší a 
pravá duchovnost. Avšak v té době, v době pseudotvůrců, byl opici podobný tvor, 
který existoval na planetě Zemi. Nyní si uvědomte, že to nebyl lidoop nebo opice, 
jaké známe dnes, v současnosti či po „Pádu“. Lze ho považovat za tvora 
podobného lidoopu, ale nebyl to skutečný lidoop. Byl to konečný evoluční vývoj 
zvířecího života na této planetě v té době, kdy evoluce tím lidoopu podobnému 
tvoru skončila. Evoluce se tedy zastavila asi před čtyřmi miliony lety nebo tak nějak 
a poté nedošlo k žádnému pravému evolučnímu vývoji. 

Přestože tento opici podobný tvor byl vysoce vyvinutý v souvislosti s evolucí zvířat,
nikdy nedokázal získat pojetí „já jsem“ nebo sebeuvědomění či jakoukoli 
racionalitu, svobodnou volbu nebo svobodnou vůli, která tvoří pravou povahu 
lidských bytostí. Ani nevykazoval žádné tendence vyvinout se v lidskou bytost. 
Tento opici podobný tvor byl řízen instinkty, surovými emocemi, primitivní 
inteligencí, bez jakéhokoli poznání Dobra a Pravdy nebo Lásky a Moudrosti, a 
naprostým podřízením se svým instinktivním pudům. Jeho život se točil kolem 
obstarávání prostředků na přežití a naplňování svých instinktivních potřeb. Neměl 
žádnou jinou racionalitu než přísně stanovené pravidla a postupy od přírody 
zakořeněné v tom tvorovi, jak získat prostředky a cesty k naplnění svých základních
potřeb. 



Tento opici podobný tvor byl samozřejmě savec a rozmnožování těchto tvorů 
nastávalo skrze pohlavní styk prostřednictvím vnějších orgánů a vývojem plodu v 
matčině lůně. Takže pseudotvůrci pečlivě pozorovali zvyky a život tohoto tvora a 
rozhodli se, že geny onoho tvora mohou posloužit jejich cíli mnohem lépe při vývoji 
a fabrikaci pseudočlověka bez jakékoli duchovnosti, s naprostou ignorancí a s 
nevědomými procesy, než výlučné vzetí dvou buněk dospělých lidských bytostí. Jak
bylo zmíněno předtím, pokud by jen vzali dvě buňky z lidských bytostí, nemohli by 
ustanovit situaci, kde by byly nevědomé procesy a ignorance a žádné poznání 
Dobra a Pravdy a pozitivního stavu, a tak by ve svém úsilí dokázat svou pravdu 
selhali. Jelikož si všimli, že tento opici podobný tvor nemá žádnou racionalitu, 
žádné poznání Dobra a Pravdy, žádné sebepojetí, sebepředstavu a sebeuvědomění; 
a jelikož si všimli, že ten tvor zcela závisí na vnějších faktorech a nemá žádnou 
tendenci nahlížet do nitra nebo nabýt takovou schopnost, ale namísto toho je tento 
tvor úplně řízen a veden ze zevnějšku, pseudotvůrci se rozhodli využít tuto situaci a 
přesně ji okopírovat při tvorbě pseudomuže a pseudoženy takříkajíc k podobě a 
obrazu tohoto opici podobného tvora, s jistými úpravami. 

Ty úpravy byly nevyhnutelné, protože pokud by měli vytvořit kopii tohoto tvora, 
vytvořili by další zvíře, které, ačkoli by se nedokázalo dozvědět o Dobru a Pravdě, 
nedokázalo by se dozvědět ani o zlu a nepravdách a nebylo by náležitým nástrojem 
pro pseudotvůrce k aktivaci, k uvedení do dominance negativního stavu na planetě 
Zemi. Tak došlo k této úpravě. 

Jak bylo zmíněno předtím v kapitole této knihy nazvané „O přirozenosti lidí“, vzali 
jednu buňku člověka-ženy, jednu buňku člověka-muže a jednu buňku opici 
podobného tvora. Pečlivě měřili a zkoumali podíly těch různých genetických daností
z těch tří buněk, jež byly potřebné, aby vytvořili přibližnou repliku tohoto opici 
podobného tvora, ale aby také pseudolidem dali schopnost nabýt nějakou 
inteligenci, racionalitu a schopnost učit se, s jistým nejasným pojetím „já jsem“ a 
sebeuvědoměním a s podobnými atributy. Tyto atributy jsou nevyhnutelné pro 
autonomii a nastolení sebelásky a lásky k tomuto světu nebo k zevnějšku, kde není 
žádná duchovnost, co ale zároveň jedinci dává schopnost konat rozhodnutí a volby,
což z jedince dělá to, čím je. 

Aby zfabrikovali takového úplně nového tvora, po důkladném zkoumání usoudili, že 
budou muset potlačit 97,5% genetických daností ženské lidské buňky a 97,5% 
mužské lidské buňky a jejích genetických daností. Aby uskutečnili, co uskutečnit 
chtěli, došli tedy k závěru, že potřebovali přesně 5% genetických daností 
pocházejících z lidí, tedy 2,5% ze strany ženy a 2,5% ze strany muže. Zbývajících 
95% se vezme z buňky pocházející z buněk opici podobného tvora. 

Kalkulovali a experimentovali a po jisté době přišli ke správnému závěru, že těch 
5%, jež pocházejí z lidí, postačí na udržování životního podpůrného systému v nově 
zfabrikovaných tvorech a na umožnění, aby skrze proces zevnějšího učení nabyli 
jistou formu racionality, sebepojetí, sebepředstavy a matný pojem „já jsem“ a 
sebeuvědomění, do té míry, že budou schopni zjistit logicky či pseudologicky, co je 
to život a jaký je smysl pseudoduchovnosti, nebo zla a nepravd a podobných věcí. 
Na druhé straně, 95% genetických daností vzatých z tohoto opici podobného tvora 
bylo přesným množstvím potřebným k nastolení nevědomých procesů, ignorance, 
naprostého spoléhání se na zevnějšek, zotročení a ovládání z vnějšku a na to, že 
tam nebyla žádná touha, nebo byla jen malá touha vcházet do nitra. Nicméně 
zároveň, jak bylo uvedeno výše, potřebovali jistý stupeň nebo schopnost učit se, 



získávat poznání, aby lidé byli tím, čím pseudotvůrci chtěli - neduchovními a 
zevnějšími. Jde tady o to, že narodí-li se někdo v nevědomosti, bez jakéhokoli 
poznání Dobra či Pravdy nebo zla a nepravdy, nemůže se stát ani dobrý, ani zlý, 
dokud se nenaučí a neví a neztotožní s tím dobrem, či zlem nebo s pravdou, či 
falešností. Toto je důvod, proč s neochotou museli použít těch 5% s nadějí a vírou, 
že poměr 95% ku 5% je tak obrovský, že jim to umožní dosáhnout svého cíle a zničit
duchovní principy, převzít vesmír a eliminovat uvědomění Stvořitele - Nejvyššího z 
myslí a životů veškerého stvoření. 

Takže, aby pseudotvůrci mohli uspět ve svém snažení a dokázat, že lidé nejsou 
ničím jiným než evolučním vývojem od nižších zvířat k vyšším zvířatům a že 
inteligence dosáhli prostřednictvím přírodních vnějších sil, bylo nutné, aby 
pseudotvůrci zničili všechny stopy své práce a také existence tohoto opici 
podobného tvora. Namísto toho genetickou, tajemnou a souvztažnou manipulací 
zfabrikovali a vyvinuli opici, jakou známe na planetě Zemi dnes. A jak bylo uvedeno 
v knize „Poselství z nitra“, v poselství o filosofii času, pseudotvůrci cestovali 
několik eonů nebo mnoho milionů let zpět v čase a během té cesty zničili všechny 
stopy svých fabrikací a manipulací a usadili se mimo duchovní svět nebo v zóně 
vymístění duchovních světů, v peklech, a začali ovlivňovat vývoj a rozvoj jak 
zvířecího života, tak i pseudolidí, jež zfabrikovali. 

Ovšem při takovém uspořádání je těžké hovořit o lidech, jež mají strukturu a 
dynamiku lidské mysli, jak byla popsána v knize „Základy lidské duchovnosti“. 

Jaká je pravá situace v tomto ohledu? Kolik je k dispozici v původních počátečních 
5%? 

Pseudotvůrci dosáhli tímto procesem to, že tím, že vzali 95% genetických vloh 
tohoto opici podobného tvora, jež pozůstávaly ze surových emocí, instinktivních 
pudů a základních primitivních potřeb a závislostí na zevnějšku, vybudovali určitý 
typ duševnosti, která byla využita k uzavření nebo k izolaci pravé Niterné mysli, 
pravé vnitřní mysli, pravé vnější mysli a jejich příslušných tří stupňů a nechali 
otevřených jen 5% té mysli, takové množství, jaké je nezbytné pro přežití a k 
dosažení toho, co potřebovali dosáhnout touto manipulací. Z materiálu genetických 
vloh tohoto opici podobného tvora, jehož materiálu měli 95%, pečlivě navrhli a 
vybudovali pseudoniternou mysl s jejím pseudo-nadjá, pseudo-univerzálním 
vědomím, pseudouvědoměním nadjá, které vložili mezi skutečnou Niternou mysl a 
skutečnou vnitřní mysl za účelem zachycení všeho a veškeré komunikace dostupné 
mezi těmi myslemi v celém rozsahu až po vnější mysl. Poté z této pseudoniterné 
mysli a jejích materiálů vybudovali pseudovnitřní mysl s jejím pseudo-já, pseudo-
transpersonální duševností a pseudo-fenomenální duševností, které vložili mezi 
pravou vnitřní mysl a pravou vnější mysl. 

Z materiálů této pseudovnitřní mysli zase vybudovali vnější mysl s jejími třemi 
pseudostupni: pseudo-jástvím, pseudo-individuálním uvědoměním a pseudo-
osobním vědomím, které navrstvili na pravou vnější mysl. S genetickým potlačením 
95% všech vloh, které pocházejí od pravých lidí a z kombinací pravých ženských a 
mužských principů lidí, a se zavedením 95% genetických vloh zvířecího života, jež v 
sobě obsahují všechny zkušenosti zvířecího a rostlinného života, které se vyskytly 
během evoluce životních forem na planetě Zemi, je taková restrukturalizace lidské 
mysli zcela možná. 



Takže, vzhledem k tomuto faktu, co máme na této planetě Zemi je to, že ve většině 
případů tu nemáme co do činění s ničím vskutku lidským, se žádnou pravou 
Niternou myslí nebo vnitřní myslí či vnější myslí, ale ve většině případů máme přímý
přístup pouze k pseudoniterné mysli, k pseudovnitřní mysli a k pseudovnější mysli. 

Tato vnější mysl je kompletně a úplně oddělena od zbytku mysli, ať už jde o 
pseudomysl, nebo o pravou mysl. K dalšímu zkreslení dochází proto, neboť vnější 
mysl je většinou považována za jedinou pravou mysl, ale také za pravou vnitřní 
mysl i pravou Niternou mysl. Tento závěr pramení z faktu, že každá mysl, dokonce i 
pseudomysl, má své tři stupně. Takže i vnější mysl má své tři stupně. Tudíž druhý 
stupeň této mysli je považován za vnitřní mysl a nejniternější stupeň této vnější 
mysli je považován za Niternou mysl. A samozřejmě, jelikož zbytek pseudomysli, s 
výjimkou nejzevnějšího stupně či individuálního vědomí, je v modalitě nevědomí, 
jedinec takříkajíc nemá žádnou volbu než se úplně spoléhat na zevnějšek a být 
veden vnějšími pravidly, směrnicemi, vnuceními, příkazy, tradicemi a zvyky, jež jsou 
budovány během získávání zkušeností a podle zvířecího života a podle pozorování 
přírody a jejích zákonů. 

Aby pseudotvůrci uspěli ještě více, dali či spojili tuto pseudoniternou mysl se zónou
vymístění duchovního světa, což jsou pekla; poté spojili pseudovnitřní mysl se 
zónou vymístění zprostředkujícího světa a ovšem spojili vnější mysl se zónou 
vymístění přírodního stupně. Z této pozice zcela obsadili pseudoniternou mysl a 
pseudovnitřní mysl, odkud zadržovali všechno, co přicházelo z pravých myslí a 
překroutili to, obrátili vzhůru nohama, zkreslili, zmanipulovali, znetvořili a v této 
znetvořené podobě to nechali vejít do vědomí lidí. Díky takovým zkomoleninám a 
zkreslením si potom lidé učinili své závěry o životě, o Bohu, o duchovnosti, o sobě, 
o stvoření a o všem vůbec. 

Z této pozice potom pseudotvůrci nastolili pseudohierarchii pseudoduchovní 
organizace pseudostvoření, která přesně kopíruje pravou hierarchii duchovní 
organizace pravého stvoření, jenže překrouceným, zkresleným, znetvořeným a 
vzhůru nohama postaveným způsobem. Ale protože žádná pseudoniterná, žádná 
pseudovnitřní ani žádná pseudovnější či externí mysl nemůže přežít sama od sebe a
protože dokonce ani negativní stav a jeho procesy nemůže přežít sám od sebe, 
potřebují nějakou spojitost s pravým stvořením a s pravým pozitivním stavem, ze 
kterého mohou čerpat životní podpůrný systém. Toto je důvod, proč pseudotvůrci 
potřebovali ponechat těch 5% nedotknutých, aby zajistili neustálé proudění 
takového životního podpůrného systému. Nebezpečí této situace však pro ně tkvělo 
ve faktu, že s tím prouděním dochází také k toku intuitivních pocitů, které jedince 
vedou ke zkoumání platnosti uspořádání, jaké existuje na planetě Zemi, a otázce 
existence Boha a jaké je to být duchovní, nebo být v pravé duchovnosti a kde najít 
odpovědi na otázky o duchovnosti či jakékoli další odpovědi na jakékoli další 
otázky. 

V těch 5% spočívá schopnost současných lidí být racionální, konat volby, učit se a 
být inteligentní, ve kterých je věčná přítomnost pravého Nejvyššího. Jelikož se 
Nejvyšší nachází ve Své úplnosti a kompletnosti jak v 1%, tak i v 10%, pro Jeho/Její 
cíl spasit lidstvo nebo pseudolidstvo z momentálně existujícího stavu na této 
planetě je to úplně jedno. Z pozice těch 5% Nejvyšší zahájil postupný proces 
eliminace stavu věcí, jaký existuje v aktivované zóně vymístění stvoření. 



Rozsáhlou tajemnou, souvztažnou a genetickou manipulací během „Pádu“ nebo 
toho takzvaného „Pádu“ pseudotvůrci dosáhli velmi důležitý stav. V důsledku 
tohoto dosažení lidé, kteří se rodí na tento svět zvířecím způsobem fyzického 
porodu, se sem rodí bez jakéhokoli zjevného poznání či vzpomínek na pozitivní stav,
ale také bez jakéhokoli zjevného poznání či vzpomínek na negativní stav. Rodí se 
tedy naprosto bezmocní a zjevně nevědomí. Na druhé straně tím, že mají těch 5% z 
pozitivního stavu, každého lze naučit milovat negativní, zlý stav a proces a ztotožnit 
se se zly a nepravdami, aby je realizoval. 

Jak bylo zdůrazněno mnohokrát v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a 
„Poselství z nitra“, aby se negativní stav aktualizoval a realizoval a měl platnost a 
reálnost, je nevyhnutelné, aby se někdo, kdo je sentientní, ztotožnil s jeho formou a 
obsahem do té míry, že by ho miloval. Zla a nepravdy potřebují svoji vlastní lásku. 
Jen co dojde k takovému ztotožnění se a jedinec začne milovat zla a nepravdy, vede 
ho to k považování zla za dobro a nepravdy za pravdu a vede to také k závěru, že je 
to přirozený stav věcí a že to tak bylo po celou dobu a že to tak bude navěky. 

Tudíž v takové konotaci se negativní stav s jeho procesem stává tak přirozený jako 
dýchání. Takže, jak už zdůraznil Swedenborg, jedinec se na této planetě nerodí do 
ničeho jiného než do zel a nepravd, které jsou naneštěstí považovány za dobro a 
pravdu a za přirozený stav věcí. Tento postoj je ovšem podporován těmi 
zkušenostmi, které jedinec má v onom speciálním intermediálním světě, kde získává
ty problémy, a různým spouštěním negativních událostí během jeho pozemského 
života. 

Jak však bylo zmíněno výše, přece jen máme těch 5%, které jsou čistě pozitivní a ve
kterých je věčná, trvalá přítomnost Nejvyššího. Těch 5% se ve Svaté Bibli nazývá 
„zbytky“. Koncept zbytků je nesmírně důležitý, protože celý proces spásy a 
eliminace negativního stavu je v nejzazším smyslu postaven na něm. V Bibli lze 
mockrát číst výroky, že „pouze zbytek bude spasen“. V doslovném smyslu Bible 
nebo u těch lidí, kteří čtou Bibli v doslovném smyslu, se to chápe tak, že toto slovo 
se týká počtu Židů, kteří budou spaseni, a zbytek Židů bude zničen. Ale vnitřní 
smysl tohoto je úplně jiný. Lidé nevědí, že Bible, Izrael, děti Izraele a děti Judska 
měly dva reprezentační významy; jeden pozitivní a jeden negativní. 

Pozitivní význam dvanácti kmenů dětí Izraele je souvztažností úplnosti a 
kompletnosti všech aspektů dobra a pravdy, lásky a moudrosti, dobročinnosti a víry,
objektivity a poctivosti a spravedlnosti a soudnosti, které tvoří povahu pozitivního 
stavu čili nebes. A seřazení kmenů kolem Archy úmluvy tvoří hierarchii duchovní 
organizace stavu stvoření. Na druhé straně, poněvadž to byli velice svéhlaví a 
neústupní lidé, kteří neustále následovali jiné bohy a veřejně kritizovali pravého 
Nejvyššího, reprezentují všechno zlé a negativní a také reprezentují aktivaci zóny 
vymístění. Takže obývaná a aktivovaná zóna vymístění s jejím zlem a nepravdami je 
reprezentována dětmi Izraele, které se odvrátily od Nejvyššího a začaly sloužit jiným
bohům. Staly se tedy modloslužebníky a cizoložníky. Toto je skutečná povaha 
negativního stavu, která je popsána příběhem o Židech, jako reflexe ve Svaté Bibli a 
Talmudu. 

Takže když Bible říká, že spasen může být jen zbytek, neříká se nic o určitém počtu 
Židů, kteří budou spaseni. Znamená to, že ze zóny vymístění může být spaseno jen 
těch 5%, jež bylo původně ponecháno z pozitivního stavu. Tam je přítomnost 
Nejvyššího. Z těch 5% čili z toho zbytku pozitivního stavu v zóně vymístění může 



být jedinec postupně veden pryč od zel a nepravd k dobru a pravdě. Toto zase 
postupně eliminuje tu uměle vybudovanou pseudomysl a jejích devět pseudostupňů
a postupně otevírá přístup k pravé a skutečné mysli a jejím pravým devíti stupňům. 

Toto je ovšem postupný proces. Toto je důvod, proč byla vyvinuta duchovní 
hypnóza a intenzivní duchovní hypnoterapie, aby poskytla lidem příležitost dostat 
se do kontaktu s těmi zbytky čili s těmi 5%, které umožňují přístup, omezený 
přístup, k pravé mysli a k pravému Nejvyššímu, z pozice které, z nitra, může jedinec 
postupně odstranit dominanci a umělost pseudomysli, navrstvené na skutečnou 
mysl, a odstranit ten pseudoživot, navrstvený na pravý život. V procesu intenzivní 
duchovní hypnoterapie je jedinec schopen se dostat do kontaktu s těmi 5% a začít 
proces duchovní transformace. 

Co je to proces duchovní transformace? Je to postupné odstraňování dominance 
zel a nepravd, jež jsou přítomny v pseudoniterné mysli, pseudovnitřní mysli a ve 
vnější mysli, které blokují, které jsou navrstvené, obalují a izolují jedince od pravého
duchovního světa, od pravého intermediálního světa, od pravého přírodního světa a
od pravé mysli a od pravého Nejvyššího a od pravého já a od pravého „já jsem“. Jde
tu o to, že spoléháním se a odvozováním všeho z pseudomysli si jedinec buduje 
pseudo-„já jsem“, pseudo-sebeuvědomění, pseudo-sebepojetí a pseudo-
sebevnímání. Toto zase vede k tomu, že jedinec se tak vnímá a věří tomu, co 
neexistuje. A to samé platí o vztahu k ostatním lidem. Jak bylo zmíněno mnohokrát 
předtím v jiných knihách a v těchto kapitolách, lidé nejsou tím, čím se zdají být, 
protože si osvojili pseudohodnoty a falešné koncepty, odvozené z té pseudomysli. 

Z hlediska tohoto faktu je nesmírně důležité uvědomit si, co to znamená milovat 
sebe sama a co to znamená milovat ostatní a milovat Boha a milovat s moudrostí. 
Pokud 95% všeho, co je považováno za lidské, fakticky lidské není, ale je to zlé, 
negativní, zvířecí a falešné a pouze 5% v každém je potenciálně z pozitivního stavu, 
znamenající přítomnost Nejvyššího, jak potom může jedinec milovat něco, co je zlé 
a falešné, pseudolidské a neskutečné? Jak může někdo akceptovat něco takového? 
Přijme-li a miluje-li těch neskutečných, pseudolidských, zlých a falešných 95% 
struktury, která je k dispozici pro vnímání a milování, potom tou láskou zvěčňuje, 
podporuje, udržuje a prodlužuje negativní stav a všechno, co je neskutečné a 
pseudolidské. To není láska. Pravý význam bezpodmínečné lásky s moudrostí je ve 
faktu, že jedinec miluje v každém a v sobě pouze to, co je z Nejvyššího; ty věci, 
které pramení z Nejvyššího nebo z přítomnosti Nejvyššího; racionalitu, svobodnou 
volbu, schopnost měnit se a stát se dobrým a být v pravdě. Takže tyto schopnosti, 
ta přítomnost je to, co je naším bližním, kterého bychom měli milovat. A když 
tvrdíme, že musíte milovat sebe sama, znamená to, abyste v sobě milovali všechno, 
co je ve vás z Nejvyššího, přítomnost Nejvyššího ve vás, a všechno pozitivní a 
dobré, co si můžete zvolit a co jste schopni rozumně a inteligentně rozlišit; a abyste 
si zvolili ty věci, které jsou ve vás z Nejvyššího, těch 5%. Nic jiné není náš bližní a 
nemá se milovat. Milujete-li v sobě to, co je z Nejvyššího, skutečně a opravdu 
začínáte milovat sebe sama. Potom jste schopni skutečně a opravdu milovat Boha, 
neboť Bůh se miluje skrze lásku k sobě, k tomu pravému já, a skrze lásku k 
ostatním, skutečným ostatním. Toto je bezpodmínečná láska a moudrost. Abychom 
ustanovili takovou bezpodmínečnou lásku a moudrost, je nevyhnutelné požádat 
Nejvyššího, aby nám umožnil oddělit, rozeznat, izolovat ty věci, které jsou od Pána v
nás, od těch, které nejsou od Pána, ale jsou z našich osobních sklonů nebo z 
negativního stavu. Naneštěstí, jak bylo zmíněno předtím, těch 95%, jež jsou nám k 
dispozici a jež považujeme za sebe, je z negativního stavu. Nicméně, jen co 



začneme opravdu milovat těch zbývajících 5% čili ty zbytky, poté, tou láskou v 
moudrosti, postupně začínáme eliminovat těch zbývajících 95%. Tím odstraňujeme 
území obsazené negativním stavem - našeho skutečného nepřítele, a nahrazujeme 
ho těmi 5%, které jsou z přítomnosti Nejvyššího v nás. Vyplňujeme ho vším 
pozitivním a dobrým do té doby, dokud situace nebude opačná, takže budeme mít 
95% všeho, co je pozitivní a dobré a pouze 5% negativního, nebo potenciálně 
negativního, co by pramenilo z té svobodné volby a vědomí ideje, že můžeme 
kdykoli Nejvyššího odmítnout. To je těch 5%, které udržují v pohotovosti zónu 
vymístění. 

Tudíž cílem procesu duchovní transformace je, za prvé, navázat pevné spojení a 
vztah s těmi takzvanými 5% čili zbytky dobra a pravdy, lásky a moudrosti v nás, kde 
je Nejvyšší, a za druhé, z té pozice postupně zvrátit onen proces, abychom namísto 
to, že máme 95% všeho umělého, navozeného, pseudoreálného, zlého, iluzorního a 
klamného a ostatní věci, jež pramení z aktivace a dominance negativního a zlého 
stavu a procesů v zóně vymístění, v nás vybudovali 95% všeho, co je z pozitivního 
stavu, ze skutečného stvoření, ze skutečného vesmíru, ze skutečné mysli a v 
nejzazším smyslu pouze z Nejvyššího v nás. 

Takže skutečný vztah mezi pozitivním stavem a negativním stavem má tento poměr: 
Zatímco v pozitivním stavu každý pozůstává z 95% přítomnosti Nejvyššího v nich a 
z 5% toho, co je jejich vlastní, co tvoří uvědomění si jejich svobody volby odmítnout
přijetí duchovnosti a bytí Nejvyššího a odvrátit se od Nejvyššího, kteréžto 
uvědomění a představa vypadává a udržuje bytí a jsoucno zóny vymístění; v 
negativním stavu je situace opačná a má obrácené směřování, tedy 95% všeho je 
neskutečných, falešných, zlých, neduchovních, umělých, iluzorních, klamných, a 
přítomných je jen 5% neboli zbytky pozitivního stavu a pravého stvoření. 

Bláhovost každého, kdo je v negativním stavu, je podle tohoto postavení a stavu 
zjevná. Můžeme říci, že nejinteligentnější osoba, jaká kdy žila v zóně vymístění, 
nebo největší génius, jaký kdy žil nebo bude žít, dokud existuje zóna vymístění, v 
porovnání s nejjednodušší a relativně nejméně inteligentní osobou v pravém 
stvoření v pozitivním stavu, je v podstatě nemotorný idiot nebo duševně 
retardovaný, který vůbec nic neví, nebo to, co zná, je tak nesmírně málo, že to ani 
není hodno považovat za pravé poznání. Toto je „pýcha“ pravé pozemské vědy a 
vědců. Směšnost, bláhovost a hloupost této situace je očividná bez dalšího 
komentáře. 

V souhrnu, nyní je zřejmé, že to, s čím mají lidé co do činění během léčení, tradiční 
léčby, nebyl nikdy pravý přístup ani k Niterné mysli, ani k žádné úrovni pravé mysli, 
ale namísto toho všechno zabývání se a léčení lidských problémů pochází z 
nesprávného směru, z nesprávné úrovně, z různých úrovní pseudomysli, která 
nemá žádné poznání a skutečném stavu věcí, ale je plná zkreslení, klamů a nepravd,
kterým lidé věří. Toto uvědomění je zničující, protože anuluje všechny formy léčení, 
které v současné době existují na planetě Zemi. Cílem léčení je samozřejmě vyhnout
se, obejít těch 95% lidské pseudomysli a její pseudoniterné mysli a pseudovnitřní 
mysli a pseudovnější či externí mysli a najít způsob, jak se spojit s těmi 5% Niterné 
mysli, pravé Niterné mysli a pravé vnitřní mysli a pravé vnější mysli. V současnosti 
je takový kontakt možný pouze z hlubokého stavu duchovní hypnózy, z plenárního 
stavu, za velice pečlivých bezpečnostních opatření, kontrol a testů, jež byly 
částečně nastíněny v předcházejícím poselství o tom, jak bojovat s negativním 
stavem a jak testovat duchy, a které byly nastíněny ve Svaté Bibli, ve spisech 



Swedenborga, v knihách „Intenzivní duchovní hypnoterapie“, „Poselství z nitra“, 
„Základy lidské duchovnosti“, „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a 
„Principy duchovní hypnózy“. V současné době jakékoli odchýlení od 
předepsaných postupů může vést a povede ke katastrofě, protože jakákoli odchylka
od předepsaných postupů vede jedince pouze do oblasti pseudomysli, a tedy přímo 
do pekla a k falešnému Kristovi, falešnému Nejvyššímu a falešným duchovním 
rádcům. Každý případný asistent si musí uvědomit tento důležitý fakt, že v procesu 
transformace je nevyhnutelné nástroji intenzivní duchovní hypnoterapie nebo 
duchovní hypnoterapie obejít 95% všeho, co je považováno za lidskou mysl, lidskou
osobnost, lidský život, a dostat se do kontaktu s těmi skutečnými 5%, ze kterých 
pramení pravý život a kde sídlí pravý Nejvyšší. Toto není snadný úkol, ale dodržuje-
li člověk přísně postupy, které zjevil Nejvyšší ve výše uvedených knihách a v těchto 
kapitolách, jež byly přepsány z různých audionahrávek, potom má velkou šanci a 
pravděpodobnost, že se spojí s pravým nadjá a s pravou Niternou myslí a s pravým 
zbytkem reality jsoucna a bytí té osoby. 

Tohoto lze však dosáhnout pouze tehdy, je-li samotný asistent v kompletním a 
úplném styku a kontaktu a má přístup ke svým 5% a zahájil-li úspěšně proces 
postupné eliminace těch falešných 95% s budováním skutečného a pravého života z
těch zbytků, z kterých může člověk znovu objevit celou mysl a osobnost, takové, 
jaké měly být před inkarnací do zóny vymístění. Pokud asistent z toho či onoho 
důvodu nemá ten přístup, nebo je onen přístup omezen, a pokud ještě nezahájil 
postupný proces eliminace těch ohavných 95%, takový asistent nemůže nikdy uspět
a bude oklamán, pomýlen a schopen kontaktovat se jen s pseudomyslemi svých 
případných klientů a naneštěstí takový pseudoasistent je v kontaktu jen se svou 
vlastní pseudomyslí a s negativními entitami, které jsou považovány za pravé 
duchovní rádce a za pravou Niternou mysl. Toto je tragická situace, protože 
negativita krmí negativitu a zlo produkuje ještě více zla a nepravdy znásobují další 
nepravdy. Proto se každému asistentovi radí, aby pečlivě prozkoumal a prohledal 
sebe a své úmysly a motivace, proč chce být asistentem při duchovním transu nebo
procesu duchovní transformace a proč chce být poradcem duchovního zákona. 
Toto je velice vážná situace z hlediska výše zjevených skutečností. 

Přistupuje-li někdo k druhé osobě z pozice svých vlastních problémů a z reality těch
95%, uvede se do kontaktu pouze s problémy té druhé osoby a s 95% nereality té 
osoby. Žádný terapeutický nebo osobní či společenský nebo jakýkoli jiný typ 
vztahu, náležitého a pravého vztahu, nemůže být navázán za takových podmínek a s
takovým přístupem. 

Z pohledu výše uvedených skutečností je zřejmé, že jelikož většina našich vztahů 
doposud pramení z těch neskutečných 95%, všechny naše vztahy se mají 
přehodnotit, přebudovat, znovu uvážit a přepracovat. Všechno, čeho jsme dosáhli 
do této chvíle, před tímto uvědoměním, by se mělo přehodnotit, přepracovat, 
přebudovat a udělat nově. 

A na závěr tohoto poselství se doporučuje požádat o pomoc Nejvyššího, abychom 
mohli z těch zbytků čili z těch 5% začít v sobě budovat všechno nové. Vlastně 
požádejme Nejvyššího, aby nás učinil zcela novými. O tomto je pravá duchovní 
transformace. (Viz prorok Ezechiel, kapitola 11, verše 17-21 a kapitola 36, verše26-32
ve Svaté Bibli Nové verze krále Jakuba.) 


