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ÚVOD
Druhý díl této knihy pozůstává z 50 Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Byly
zaznamenány postupně, a proto se doporučuje číst je poprvé také postupně.
Některé Dialogy obsahují témata, kterým se věnovaly předcházející Dialogy, a
proto by bez souvislosti s předcházejícími Dialogy bylo těžké pochopit, co
obsahují.
Tyto Dialogy lze považovat za sérii a pokračování Nového zjevení Pána Ježíše
Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a prvního dílu Dialogů
s Pánem Ježíšem Kristem. Jelikož jejich filosofie a vše, co je v nich obsaženo, se
přímo týká těch tří knih, bez předchozího čtení těchto tří předcházejících knih a
bez důkladného poznání a praktikování toho, co obsahují, by nebylo možné nic
v těchto Dialozích správně pochopit. Jinak by jen velmi málo z toho, čím se tyto
Dialogy zabývají, dávalo smysl. A nejen to, ale jejich čtení bez předchozího
obeznámení se a přijetí obsahu předtím publikovaných tří knih v sobě skrývá
jistou míru duchovního nebezpečí. Neznalost a nepochopení toho, co tyto
Dialogy obsahují nebo čím se zabývají, by mohlo vést případného čtenáře
k tomu, že by odmítl všechno, co poskytují. Takové odmítnutí v sobě skrývá
možné odmítnutí duchovní pravdy pocházející přímo z Pána Ježíše Krista,
Který/Která je Sám/Sama Absolutní Pravda. V tomto logickém smyslu se může
odmítnutí obsahu těchto Dialogů rovnat odmítnutí Pána Ježíše Krista. To je
zmíněné duchovní nebezpečí.
Samozřejmě, na základě své svobodné vůle a volby může každý případný čtenář
přijmout nebo odmítnout cokoliv, co je obsaženo nejen v těchto Dialozích, ale i
v předcházejících třech knihách zmíněných výše. Nikomu se nic nevnucuje ani
neukládá za povinnost. Abychom však byli čestní a objektivní, je nezbytné
upřímně každého varovat ohledně jakýchkoli možných důsledků, výsledků a
následků každé volby v tomto ohledu.
Výše uvedené podmínky a požadavky se plně týkají i jakýchkoli dalších dílů
těchto Dialogů – pokud vůbec nějaké v budoucnosti přijdou. Děkuji vám za
zvážení všeho, co je zjevováno v těchto Dialozích.
Dr. Peter D. Francuch
Santa Barbara, CA
20. září 2000
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Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem
Dialog 101
6. září 1999
Peter: Dobré ráno můj Pane Ježíši Kriste a všichni přítomní. Takže, jsme na
začátku druhého dílu našich rozhovorů. Je zajímavé, že právě když jsme
dokončili první díl a mysleli si, že mezi prvním a druhým dílem bude trochu delší
přestávka, náhle začaly přicházet nové otázky, jako kdyby mi dávaly najevo, že
je důležité pokračovat v našem úsilí v tomto ohledu. Některé z těchto otázek
jsou zajímavé. Dostali jsme ale i jeden dopis od čtenáře, který je, jak ho vidím a
interpretuji já (a ve svém výkladu bych se mohl mýlit!), plný hořkosti a
frustrujícího hněvu a sarkasmu. Víš, byl jsem zvědav, jak dlouho bude trvat,
dokud někdo, kdo čte tyto Dialogy, přijde s nějakými stížnostmi a
nepochopením ohledně toho, o co všechno v těchto Dialozích vlastně jde.
Myslíš, že všechny tyto otázky a tato jedna stížnost naznačují potřebu
pokračovat ve vedení našich dialogů? Kromě toho, jestliže ano, jak bys chtěl
zahájit druhé kolo vedení našich rozhovorů, kromě odpovědí na položené
otázky či interpretaci obsahu zmíněné stížnosti?
Pán Ježíš Kristus: Dobré ráno i tobě od nás všech, Petře. A ano, není náhodou,
že jsi obdržel všechny ty otázky a jednu stížnost. Skutečně naznačují, že
potřebujeme zahájit druhé kolo vedení našich dialogů. Tento náznak velmi
jasně upozorňuje na fakt, že všechno je značně zrychlené nejen v našem světě,
ale i ve vašem pseudosvětě a v celé zóně vymístění.
Toto znamená, že je potřebné interpretovat, vysvětlit, oznámit a realizovat
určité věci, ideje, pojmy, ilustrace, dění a události, aby se učinily přípravy na
přijetí úplně první, počáteční vlny energie, pramenící z jádra co nevidět (v
bezčasovém smyslu) uvolněné duchovní složky, která by, za prvé, uzavřela
tento časový cyklus, za druhé, zahájila přechodnou periodu, a za třetí, připravila
každého na přijetí nového aspektu Mé Absolutní Nové Přirozenosti, který by
podstatně a až k individuálnímu a osobnímu jádru vlastní jedinečné přirozenosti
každého změnil jeho/její vnímání toho, Kdo jsem a jaká je vlastně Má
Přirozenost.
Proto, než se budeme věnovat interpretaci dopisu se stížnostmi, chtěl bych se
chopit příležitosti, kterou jsi Mi, Petře, tak laskavě nabídl, a zcela první Dialog
v tomto druhém kole bych začal opět diskusí o některých aspektech Mé Nové
Přirozenosti. Potom se budeme věnovat zmíněnému dopisu. Další položené
2

otázky uvedeme v dalších Dialozích – pokud je tento postup pro tebe přijatelný,
Petře.
Peter: Ó, ano, každopádně, budu víc než šťastný, když budeme pokračovat
jakkoliv, jak laskavě navrhneš.
Pán Ježíš Kristus: V tom případě učiníme, jak bylo navrženo. Takže, pojďme
hovořit o nejdůležitějším konceptu, o náležitém chápání a přijímání toho, co
nejenže určuje pozici a roli každého v duchovní realitě jsoucna a bytí i
pseudojsoucna a pseudobytí, ale závisí na tom i život, individualita a jedinečná
osobnost každého.
Jak víš, Petře, toto vždy záviselo na tom, jak Mě osobně vnímají, chápou,
poznávají a jak se Mnou navazují vztah sentientní entity. Toto je důvod, proč
téma diskuse o Mé Nové Přirozenosti lze považovat za nejdůležitější, které
daleko přesahuje důležitost všech ostatních témat. Jestliže váš život závisí na
něčem takovém, potom je zřejmé, proč je takové téma nejdůležitější a
nejrozhodnější. Dnes tedy pojďme nejprve hovořit o Mé Nové přirozenosti a
potom, jako kontrast, budeme hovořit o dopise se stížnostmi.
V dějinách lidstva na planetě Nula měli všichni její obyvatelé odjakživa pojem
Boha na paměti. Tento pojem ale závisí na jeho správné definici. A tu nastává
problém: Jak definujete, co nebo kdo je Bůh? Jaká je Jeho/Její Přirozenost? Jak
může relativní bytost navazovat vztah s Někým, Kdo je ve Své Esenci a
Substanci Absolutní, a proto je z pozice relativního nedefinovatelný? A přece,
jestliže chcete navázat správný a smysluplný vztah se svým Bohem, musíte
nejprve definovat Jeho/Její Přirozenost. Takže během celých dějin se filosofové,
mystici, duchovenstvo, knězi, kazatelé, laici a mnozí jiní velmi usilovně
pokoušeli přijít s nějakou definicí Boha, která by jim poskytla jistý základ, na
kterém by s Ním/s Ní mohli navázat nezbytný vztah. Mnohé početné definice
Boha byly velmi často vzájemně protichůdné a oponující si v tomto ohledu. Jak
už víš, žádná z těchto definic se, byť i jen zdaleka nepřiblížila pravé realitě toho,
Kdo jsem a jaký je Můj postoj a vztah ke každému v Mém Stvoření a
pseudostvoření.
Úplně prvním problémem v tomto ohledu je definice dvou pojmů – ‚Absolutní‘
a ‚relativní‘. Jak definujete tyto dva pojmy? Co je Absolutní a co je relativní? Je
vůbec nějaká možnost pochopit přirozenost něčeho, co je Absolutní, z pozice
něčeho, co je relativní? Toto byl vždy problém. Kvůli tomuto problému se to
stalo zdrojem, který vedl k vytvoření takového množství nevhodných,
zkreslených, neslučitelných a falešných pojmů v chápání toho, jaká je pravá
přirozenost toho Absolutního, a ve spojení s tím, jaká by mohla nebo jaká by
měla být definice Boha.
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Problémem uvedení nějaké rozumné a realistické definice těchto pojmů je fakt,
že pokud jsme ve svém pokusu definovat je odkázáni pouze na typické lidské
pojmy, používajíce slova jazyka, který je tak omezený a omezující a který není
schopen obsáhnout celkový význam těchto pojmů, potom se vystavujeme
možnosti, že ať by byla naše definice z naší pozice jakkoliv vyčerpávající a
vhodná, z pozice relativní lidské mysli by mohla vést ke zkreslením, nebo
dokonce k vyloženým falešnostem. Důvod této možnosti spočívá ve faktu, že
každý by měl tendenci interpretovat obsah použitých slov ze své vlastní
subjektivní perspektivy chápání toho, co obsahují, znamenají nebo označují.
Takže, jak si počínat při odstranění této nepřekonatelné překážky? Jediným
možným způsobem je přímé zjevení o čemkoli této povahy ze Samotného
Absolutního Zdroje – ze Mne. Jedním z mnoha důvodů Mé inkarnace na
planetu Nula do lidského života bylo to, abych získal omezený a omezující lidský
jazyk, který by Mi poskytl prostředky pro náležitou a srozumitelnou komunikaci
s každým, kdo je na základě samotné své přirozenosti relativní.
Samozřejmě, pokud cokoli, co v tomto ohledu zjevím, není doprovázeno
intuitivním rozlišováním ohledně toho, o čem hovoříme, význam použitých slov
by mohl uniknout lidské vnější mysli a ta by měla tendenci buď je nesprávně
interpretovat, nebo je nesprávně pochopit. Toto je jeden z mnoha důvodů,
proč jsem některé z lidského plemene – především vás, Mé pravé představitele
- vybavil speciálním typem duchovní intuice, která je k vám schopna přenášet
správný význam slov použitých pro definici jakýchkoli duchovních pojmů. Bez
tohoto zvláštního typu intuice by byly nepochopitelné.
Protože máte tuto intuici, jste chráněni před možností nesprávného pochopení
a desinterpretace čehokoliv, co v tomto ohledu zjevuji, pokud ji používáte se
Mnou na mysli. Když jsme si už toto řekli, pokusme se definovat pojmy
‚Absolutní‘ a ‚relativní‘.
Co je Absolutno? Je to abstraktní pojem? Mnoho lidských filosofů, jakož i
mnoho dalších lidí, by jej považovali za abstraktní pojem. A toto je ten problém.
Takové považování vede k úplně nevhodnému a falešnému chápání pravé
reality Absolutního.
Dovol, abych ti něco řekl: Nic není konkrétnější, hmatatelnější, realističtější a
skutečnější než toto Absolutno. Bez něho a bez všech jeho vlastností by nic jiné
nemělo svou vlastní realitu ve svém vlastním jsoucnu a bytí. Na základě tohoto
faktu můžeme Absolutno definovat jako jedinou skutečnou, konkrétní a
hmatatelnou nekonečně Jedinou, Soběstačnou, Sebevnímající a
Sebesentientní Individualitu, jakož i jediný Objekt a Subjekt, který je
všezahrnující, obsahující všechny a všechno, bez absence čehokoli, a který je
ve své podstatě zdrojem všech a všeho, na základě faktoru, že v Sobě
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obsahuje úplnost Jsoucna a Bytí se všemi jejich rysy a vlastnostmi, jakož i
úplnost všech představitelných i nepředstavitelných Stavů a Procesů a Změn a
všechny jejich specifické rysy a vlastnosti, a který je zcela současně všechny
přesahuje.
Z této definice Absolutna lze odvodit definici relativního. V tomto ohledu lze
relativní definovat jako derivát Absolutna, obsahující Jeho určitý specifický
prvek, který dává relativnímu svůj vlastní jedinečný charakter a který určuje
pozici, stav/místo a proces relativního ve vztahu jen a pouze k Absolutnímu.
Přirozenost relativního je odvozena z faktoru jeho závislosti na Absolutním, ve
kterém je celé jsoucno a bytí. Zatímco Absolutno, ve svém vlastním
subjektivním Jsoucnu a Bytí, které jsou v Něm/v Ní, není závislé na nikom a
ničem – jinak by na základě definice nebylo Absolutní – relativní je vždy závislé
na tom Absolutním, protože neobsahuje v sobě a samo o sobě své vlastní
jsoucno a bytí oddělené a nezávislé na Absolutním.
Nyní, když už máme definovány pojmy Absolutní a relativní, způsobem, který je
trochu omezený lidským jazykem a jeho slovy, můžeme hovořit o Mé Nové
Přirozenosti z trochu jiné perspektivy.
Jak víš, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, Má Přirozenost je velmi často
definována jako Absolutní Láska, Moudrost, Dobro, Pravda, Energie, Život,
Mysl, Světlo, Teplo, Oheň atd., a od doby získání Mé Nové Přirozenosti jako
Jediný Absolutní Člověk v pozitivní konotaci tohoto slova. Jak ale pojímáte a
chápete tyto velmi důležité termíny? Co skutečně znamenají? Ve většině
případů jsou tyto termíny a to, co obsahují nebo znamenají, v typické lidské
mysli pojímány jako něco nehmatatelné, abstraktní, nedotknutelné,
nekonkrétní nebo nevnímatelné, projevující se jen v jakýchsi pocitech, dojmech
nebo intelektuálním rozlišování. Takové pojímání a chápání vede ve spojení se
samotnou Mou Přirozeností k paradoxu, že Já Sám/Sama jsem takový/á –
abstraktní, nedotknutelný, nehmatatelný, nekonkrétní, neskutečný, koho nelze
obsáhnout v realitě lidské mysli.
Mohu vás ujistit, že nic není dále od pravdy než toto pojímání Mé Nové
Přirozenosti. Je čas, abyste si všichni uvědomili, že Láska, Moudrost, Dobro,
Pravda, Energie, Život, Světlo, Teplo, Oheň, Proces, Stav, Jediný Absolutní
Člověk a všechno ostatní, čím jsem Pojmenován, není něco, co nemá žádnou
konkrétní a hmatatelnou podobu, ale všechny jsou Jednou Subjektivní a
Objektivní Sentientní Entitou - Mnou. Ve Mne jsou všechny sentientně živé a
žijící, neustále vyzařující a sálající své vlastnosti, rysy, podstatu a přirozenost ke
všem a všemu ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, umožňujíce
všem, aby byli tím, kým nebo čím jsou a aby byli tam, kde jsou.
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Tajemství těchto důležitých termínů je obsaženo ve zvýrazněném slově
‚sentientně‘. Toto nezvyklé slovo (které není obsaženo v žádném anglickém
slovníku - neexistuje; právě jsme jej vymysleli pro naše účely, odvodíce ho ze
slova ‚sentientní‘!) znamená, že všechny tyto termíny, pomocí kterých je
označena nebo pojmenována Má Nová Přirozenost, jsou sebeuvědomělé,
sebevnímající, sebepoznávající, sebereálné, sebepoznající, sebecítící a sebevšechno. Jsou vším tím, čím a kým jsem Já a Já jsem tím, čím a kým jsou ony.
Protože jsou všechny ve Mne a Já jsem v nich, všechny jsou ve svém vlastním
stavu a procesu Absolutnosti.
Při chápání a aplikaci těchto důležitých principů v myslích a životech všech
relativních sentientních entit je nevyhnutelné si uvědomit, že v pravé duchovní
realitě svého jsoucna a bytí nebo pseudojsoucna a pseudobytí jsou všechny
relativní sentientní entity, ať se nacházejí kdekoli, svými vlastními láskami,
moudrostmi, dobry, pravdami, energiemi atd., nebo jejich protějšky
v pseudojsoucnu a pseudobytí, na základě kterých jsou tím, kým skutečně jsou
a jací nebo co jsou.
Takže definice individuality, osobnosti a jedinečnosti každého je odvozena ze
stavu, procesu, podstaty a charakteru specifické lásky, moudrosti, dobra,
pravdy, energie, života atd. každého, nebo z jejich protějšku v negativním
stavu. V nich tyto termíny nejsou termíny, ale jsou sentientně sebeuvědomělé,
sebevnímající, sebepoznávající, sebeztotožněné, sebereálné, sebepoznající,
sebecítící a sebe-všechno. Ony všechny jsou tím, čím a kým jste vy, a vy jste tím,
čím nebo kým jsou ony. Tato přirozenost těchto termínů a přirozenost všech
sentientních entit pochází z Mé Absolutní Přirozenosti.
Jestliže to, kým a čím je každý a všechno, závisí na tom, Kým jsem Já a jaká je
Má Přirozenost, potom je zřejmé, že všichni a všechno bude odrážet tuto
kondici a přirozenost ve své vlastní relativní kondici a přirozenosti. A protože
všechny nekonečné jedinečnosti jsou ve své úplnosti a ve všech svých
možnostech a derivacích obsaženy ve Mne v absolutním smyslu, každá jedna
sentientní entita, je jedno na kterém místě nebo ve které době, odráží tuto
jedinečnost ve svém vlastním individualizovaném a zosobněném životě. Tato
skutečnost znamená, že láska, moudrost, dobro, pravda, energie, život atd.
každého jedince jsou také nekonečně jedinečné a jiné ve své vlastní
přirozenosti, obsahu a manifestaci. Znamená to také, že pouze z této pozice smí
a může být mezi Mnou a nimi, a nimi a Mnou trvale a věčně navázán jakýkoliv
smysluplný vztah. Říká vám to také, jaké nesprávné a nebezpečné jsou všechny
náboženské systémy na vaší planetě, když násilně vnucují svým přívržencům
uniformní a všem společný způsob navazování vztahu se svým Bohem nebo
uctívání svého Boha. Takovým konáním maří jakoukoli možnost navázání
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náležitého vztahu se Mnou. A nejen to, ale na základě takových uniformních
předpisů se úspěšně zkontaktovali a začali uctívat tvory v peklech, kteří
propagují a žijí filosofii uniformity, masového uctívání a kolektivnosti, všemožně
odmítajíce všechno individualizované, zosobněné, jedinečné a odlišné. Tento
nevhodný způsob pramení ze zkreslených a falešných definic Boha a toho, jaká
je skutečně Jeho/Její Přirozenost.
Dalším důležitým faktorem, který je potřeba si uvědomit ohledně Mé Nové
Přirozenosti a ohledně všech výše popsaných termínů, prostřednictvím kterých
jsem definován, je něco, co se týká tajemství Mé inkarnace na planetu Nula.
Před tou událostí byla Má interakce se všemi sentientními entitami jiná, než je
nyní nebo než jakou se stala po Mém návratu z planety Nula. Předtím existoval
určitý stupeň separace, či dokonce v jistém smyslu izolace Mé Absolutní Esence
a Mé Absolutní Substance a všech výše popsaných termínů, obsažených v Mé
Absolutní Přirozenosti, od zbytku Mého Stvoření a pseudostvoření.
Jak si pamatuješ z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jakákoliv interakce nebo
komunikace mezi Mnou a nimi probíhala zprostředkovaně, skrze anděle, které
jsem zvláště pro ten účel stanovil a vycvičil. Tato situace velmi často vyvolávala
dojem, zejména u lidí a u ostatních tvorů v zóně vymístění, že jsem nedostupný
a že není možné se Mnou komunikovat přímo. To Mě dostávalo do pozice
neosobního, vzdáleného, nehmotného, chladného a velmi přísného Boha, který
neměl žádný způsob, jak sestoupit na úroveň relativních sentientních entit
nebo lidí a komunikovat s nimi z očí do očí. Tato situace vedla i k tomu, že
termíny láska, moudrost, dobro, pravda, energie, život atd. byly pojímány jako
něco abstraktního, co nemá ve své vlastní přirozenosti a vlastnostech žádný
způsob konkrétní a hmatatelné manifestace. Takže na základě tohoto chápání a
interpretace se pro mnohé tyto termíny staly prázdnými pojmy,
bezvýznamnými slovy, teoretickými konstrukcemi a filosofickými a
psychologickými hypotézami, pomocí kterých byly popsány lidské emocionální
stavy a procesy a lidské vnější chování.
Aby se tato situace změnila a aby bylo umožněno definovat v konkrétních,
zkušenostních a faktických pojmech pravou Přirozenost Boží - Mou Přirozenost
a Její sentientní atributy, odrážející se ve výše popsaných termínech, bylo pro
Mne nevyhnutelné, abych Sebe a Svou Přirozenost učinil reálnou, konkrétní,
hmatatelnou a vnímatelnou nejen pro Mne Osobně, ale i pro každého v Mém
Stvoření, v pseudostvoření, a také pro lidi. Abych to udělal, bylo nutné se vtělit
na nejodlehlejší, nejnižší možnou úroveň (obrazně řečeno) zevnějšku, která
byla úplně oddělena a izolována od Mého Stvoření, reprezentovanou lidmi na
planetě Nula.
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Jak víš, existovalo mnoho nanejvýš důležitých důvodů, proč jsem se vtělil do
lidského života. Avšak výše uvedený důvod lze považovat za jeden
z nejdůležitějších. Poskytl Mi nejpevnější, nejkonkrétnější, nejhmotnější (ve
smyslu hmoty), nejhmatatelnější, nejvnímatelnější, nejsmyslovější a
nejexternější prostředky k tomu, abych Sebe, Svou Přirozenost a všechny její
sebesentientní Atributy učinil Tím, Čím a Kým skutečně jsme - pravou SebeVnímanou a Sebe-Sentientní Realitou, ze které pocházejí všechny ostatní reality
a na které všechny z nich, včetně pseudoreality a lidského života, závisí.
Kvůli tomuto faktoru se Má Přirozenost úplně změnila - viděno ze subjektivního
a objektivního časoprostorového kontinua a pseudokontinua - a Já jsem získal
z jejich perspektivy, a také fakticky, svou Novou Přirozenost. Z pozice Mé Nové
Přirozenosti se všechny takové termíny jako láska, moudrost, dobro, pravda,
realita, život, energie, sentience, víra a všechno ostatní, staly právem
sebevnímajícími, sebesentientními a sebereálnými. Jejich prostřednictvím
všechny sentientní entity skutečně žijí, jsou naživu a jsou fakticky a zkušenostně
sentientní. Protože ve Mně jsou všechny tyto termíny absolutně naživu a žijící,
a tedy plně sentientní, tvoříce Absolutní Esenci a Substanci Mého Vlastního
Života; jsou tedy rovněž naživu a žijící, a tedy plně sentientní, ve všech
sentientních entitách, tvoříce jejich vlastní relativní esence a substance jejich
vlastních životů.
Takže, když od této chvíle řeknete něco takového jako - Bůh je Láska, bude to
znamenat, že ta Láska je v Bohu naživu a žijící a je plně sentientní ve své
objektivní i subjektivní sentienci, a proto je schopna navazovat vztah z každým
z pozice čistoty své plně sentientní přirozenosti. Je si tedy plně vědoma svého
vlastního stavu a procesu a plně si uvědomuje, jak sálá teplo a vyzařuje světlo,
ovlivňujíc a podporujíc život na každém místě a v každém čase. A toto je to, o
co ohledně Přirozenosti Boží - Mé Nové Přirozenosti - jde, mimo mnoha jiných
věcí.
Tento aspekt Mé Nové Přirozenosti je uvolňován právě teď, jako příprava na
globální uvolnění duchovní složky, která bude řídit nastávající, nový cyklus času,
i jako příprava na uvolnění úplně nového aspektu Mé Nové Přirozenosti. Bude
také reflektovat přirozenost a obsah nové fáze současného probíhajícího
posunu, kterou zahajuji právě teď, jak Petr zaznamenává tato slova.
Okamžikem tohoto prvního Dialogu ve druhém kole vedení našich rozhovorů
jsou všichni Moji představitelé připravováni na tuto událost (odehraje se
během toho, co bude každý individuálně číst tento konkrétní Dialog).
A nyní, Petře, se věnujme stěžujícímu dopisu, který jsi nedávno obdržel emailem. Aby měl jeho obsah plný dopad a byl plně vysvětlen, doporučoval bych
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citovat jej doslovně, se zachováním anonymity autora. Bude to v úplném opaku
k tomu, o čem hovoříme a co je popsáno výše.
Peter: Než tak učiním, chtěl bych Ti velmi poděkovat za výše zaznamenané
zjevení. Má hluboký význam a skutečně znamená něco nového a odlišného. A
teď následuje zmíněný dopis v jeho plném znění (jméno autora je z důvodu
zachování diskrétnosti vynecháno):
„Co v tomto roce do této chvíle řekl Pán Ježíš Kristus:
1. Dosud mi bylo v tomto roce řečeno, že žiji na místě s podnebím jako na Sibiři,
umístěn zde z důvodů, které mají co do činění s tím, co se odehrává v Novém
vesmíru, či na nějakém jiném místě, které můj mrňavý lidský mozek opravdu
nedokáže pochopit. Sečteno a podtrženo: Nauč se, aby se ti líbilo na Sibiři.
2. Nemiluj se s nikým, pokud nepraktikuje a nečte Nové zjevení, a kromě toho,
nemusel by být na tvé úrovni, takže už nikdy více se nemiluj - mělo by to být,
samozřejmě, na základě tvé vlastní volby, ale nechoď za Mnou, až se spálíš.
3. Nepij alkohol ani kávu nebo nejez čokoládu. Jestliže to budeš dělat, může tě
napadnout negativní stav. A nekonzumování těch věcí by mělo být na základě
tvé vlastní svobodné vůle a volby. Nechoď si ale ke Mně stěžovat, až s tím
budeš mít problémy.
4. Pracuj, dokud nejsi už-už připraven zemřít v práci, která zabírá veškerý tvůj
čas a která skutečně nemá žádný význam nebo vůbec nic neznamená, protože
svět je i tak vzhůru nohama a převrácen - jen jakýsi divný demonstrační projekt
s kdovíjakým cílem, který je čímsi, co by tvůj mrňavý lidský mozek i tak nemohl
pochopit - protože jsi s tím souhlasil, než jsi sem přišel, takže ani na to si
nestěžuj.
5. Věnuj veškerý svůj volný čas čtení materiálu, ze kterého šilháš a který je o
tématu, které tvůj mrňavý mozek skutečně nemůže pochopit a které ti právě
teď nemůže být tak jako tak úplně vysvětleno.
6. A mimochodem, zbav se všech svých domácích zvířecích mazlíčků, pokud
nechceš být napaden negativním stavem. Jestliže to neuděláš, bude to tvá
volba, a když se to stane, nestěžuj si kvůli tomu. A jestliže to znamená dožít své
roky celkem sám, bez jakékoliv útěchy nebo společníka, nuže, souhlasil jsi s tím
předtím, než jsi sem přišel. Samozřejmě, na základě své vlastní svobodné vůle a
volby.
Divím se, jak jsem mohl být tak hloupý, že jsem s tím vším souhlasil.
Bavíme se ještě????????
Chci vyhrát v loterii.“
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Pán Ježíš Kristus: Nejprve bych chtěl vyjádřit Své Osobní ocenění a vděčnost
autorovi tohoto dopisu, že nám všem poskytl příležitost ilustrovat něco
duchovně velmi důležité. Tento dopis je vynikajícím příkladem, který velice
jasně ukazuje, co se stane, jestliže někdo přistupuje k životu, k jakémukoliv
životu, jakož i k Mému Novému zjevení a k tomu, co obsahuje, ne duchovně, ne
z hlediska své pravé přirozenosti nebo té části své přirozenosti, kterou jsem
zapojil Já, ale z aspektu své typické neduchovní lidské přirozenosti. Je to jasným
zobrazením toho, jak takový typický neduchovní lidský přístup vede
k vyloženým zkreslením a falzifikacím všeho, co je obsaženo v Mém Novém
zjevení, a obzvláště v těchto Dialozích. Ukazuje vám to také, co se stane, pokud
někdo ignoruje svou vlastní intuici a všechno hodnotí z pozice své vnější lidské
mysli a z pozice pseudohodnot typického lidského života. V tom případě je
všechno, co je vám oznamováno v Mém Novém zjevení, zcela nepochopeno,
ztraceno nebo ignorováno. Vezměme si všechny body v tom dopisu jeden po
druhém.
V prvním bodě si autor stěžuje na žití na místě, které je srovnatelné s bydlením
na Sibiři, a že to má co do činění s něčím, co se odehrává v Novém vesmíru,
nebo na nějakém jiném místě, které autorův ‚mrňavý mozek‘ skutečně
nedokáže pochopit. Přijmout ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti svůj
zvolený osud, bez stěžování se na to, kde se jedinec nachází, proč se tam
nachází a co to znamená pro všechny zúčastněné, se kterými je integrálně
spojen, si vyžaduje nesmírnou duchovní zralost a duchovní uvědomění.
Dokonce ani pro ‚mrňavý lidský mozek‘ není až tak těžké pochopit skutečnost
multidimenzionálního propojení všech a všeho a jak život každého nebo
jeho/její zvládání a žití jeho/jejího života, nezáleží na tom, kde a za jakých
podmínek, přispívá k poučení a povznesení všech. Jediné, co musí každý učinit,
je vejít do nitra a osobně Mne požádat, abych ho/ji v této záležitosti osvítil a
objasnil mu/jí všechny důvody voleb, které byly v tomto ohledu vykonány.
Autor zmíněného dopisu má tu schopnost učinit to. Jestliže autor nevyužívá
tuto Bohem danou schopnost, je to autorova volba konat takto. Ani Já, ani
nikdo jiný v ostatních dimenzích nebudeme autora kárat a obviňovat za
nevyužití té schopnosti. My pochopíme autorovu potřebu zažít lidský
pseudoživot z pozice lidské kůže, a ne z pozice pravé reality autorova niterného,
duchovního Já. Nikdo nebude nikoho soudit, a zejména ne autora tohoto
dopisu.
Ve druhém bodě si autor stěžuje na naši radu nemilovat se s nikým, pokud
nepraktikuje a nečte Nové zjevení, a dokonce i potom být opatrný, protože
jestliže váš sexuální partner není na stejné duchovní úrovni, mohli byste se
spálit. Autor tedy v podstatě usuzuje, že byste se už nikdy více s nikým neměli
milovat. Zde je zcela zjevná zatrpklost a úplné nepochopení naší rady. Nikdy
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vám nebylo naznačeno, že byste se už nikdy více neměli s nikým milovat. Bylo
vám však naznačeno, že než s někým navážete vztah s úmyslem milovat se,
přednostně s někým, kdo čte a přijímá Mé Nové zjevení, a přednostně, jestliže
je to vůbec možné , s někým, kdo je na stejné nebo vám blízké duchovní úrovni,
máte se obrátit na Mne ve stavu vaší niternosti a ověřit si, zda by pro všechny
zúčastněné na všech úrovních bylo užitečné, prospěšné a blahodárné mít
takové milostné setkání; a zda je to Má vůle, abyste navázali takový vztah; a zda
by to přispělo k většímu poznání Mne, ostatních a sebe samého/samé; a zda by
se to stalo skutečným zdrojem radosti, potěšení a rozkoše, a ne pastí sil
negativního stavu, aby váš život učinily nepohodlným, bídným a
komplikovaným a aby vás připravily o vaše drahocenné energie ve prospěch
svých vlastních cílů, učiníce vás pomocí vašeho sexuálního partnera svým
otrokem a následovníkem.
V Dialogu 82 bylo také jasně naznačeno, že za současně existujících duchovních
podmínek a podmínek v negativním stavu a lidském životě obecně, když
renegáti pátrají po všech možných prostředcích, aby vyhráli boj s pseudotvůrci
a zřídili si svůj vlastní druh pseudoživota, jeden z nejsilnějších nástrojů našli ve
vaší lidské sexualitě. Proto vás budou pokoušet, abyste se sexuálně zapletli
s nejnebezpečnějšími a duchovně nejvíce zničujícími partnery, kteří se vám
budou zpočátku jevit jako andělé světla, aby vás chytili do pasti a naklonili pro
jejich věc.
Nuže, žádné z těchto varování nenaznačilo, že byste se už nikdy s nikým neměli
sexuálně zaplést. Ve skutečnosti vaše sexuální zapojení se s náležitým
sexuálním partnerem, jestliže je to schváleno a požehnáno Mnou a jestliže jsem
zahrnut do toho procesu, může být velkým, pozitivním příspěvkovým faktorem
ve prospěch Mého pozitivního stavu, a zejména vašeho života. Nikdy
nezapomínejte na tento faktor během vašeho čtení těchto Dialogů nebo
jakýchkoli jiných knih Mého Nového zjevení, kdykoli v nich diskutujeme o
sexuálních záležitostech! Je tak těžké pochopit tuto záležitost či přijmout fakt,
že Má rada byla/je poskytnuta pro vaši vlastní ochranu, a ne proto, abych vám
něco zakazoval? Věřte Mi, Já nemám zájem něco někomu zakazovat. Opak je
pravdou. Ať vykonáváte nebo budete vykonávat jakékoli volby, budete mít Mou
plnou podporu a pomoc, jakož i podporu a pomoc všech členů vaší duchovní
rodiny a Nového vesmíru.
Ve třetím bodě si autor stěžuje na to, že nemůže pít alkohol či kávu, nebo jíst
čokoládu. Mimochodem, na žádném místě v Mém Novém zjevení nebo
v těchto Dialozích nebyla ani zmínka o nejezení čokolády. Tu dochází
k záležitosti paušálního zevšeobecňování. A zde přichází otázka závislostí, které
překážejí jedincově životu a brání jeho správnému, normálnímu a zdravému
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fungování. Alkohol, nikotin a silná černá káva, která obsahuje velkou dávku
návykového kofeinu, a podobné chemické substance, činí mozkové buňky
jedince nefunkčními, takže ztrácejí svou autonomní schopnost produkovat
nutné látky potřebné pro zachování rovnováhy vašeho organismu. Jestliže je
někdo užívá často, jak je to u většiny konzumentů alkoholu, silné černé kávy a
kuřáků cigaret, získá těžkou vnější závislost na nich a ztrácí vlastní vnitřní,
bezpečnou závislost na schopnosti svého vlastního organismu postarat se o
sebe a o své správné a zdravé fungování. Tento fakt je znám i lékařské vědě. O
kolik víc duchovního nebezpečí vězí v takových závislostech!
Negativní duchovní souvztažnost tohoto faktu spočívá v držení lidí ve spárech
negativního stavu, odloučených od nich samotných a od jejich pravé vnitřní
reality, nutíc je spoléhat se na vnější vstupy, kde neexistuje žádná realita. Takto
je ustanovena pseudorealita negativního stavu a typického lidského života,
která je následně považována za skutečnou realitu. Tak došlo k iluzím lidského
života a negativního stavu a takto jsou těmito uživateli považovány za jediný
přijatelný životní styl.
Kromě toho, jak bylo uvedeno v jednom z předcházejících Dialogů, takové látky
jako alkohol, nikotin (kouření cigaret) a velké dávky kofeinu jsou účinně
využívány renegáty, aby nepříznivě ovlivňovali, pokud možno, dokonce i Mé
pravé představitele. Důvod, proč jsme hovořili o těchto typech chemických
závislostí, byl ten, že pozice renegátů ve vztahu k vám, nacházejícím se na
planetě Nula, je taková, že potřebují odklonit vaše energie ve prospěch jejich
vlastního použití. Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že renegáti
procházejí procesem nepřetržité recyklace jejich vlastních pseudoenergií, které
potřebují pro jejich vlastní negativní a zlé pseudoaktivity, aby zvěčňovali jejich
vlastní pseudoživot. V procesu nepřetržité recyklace těchto pseudoenergií tyto
ztrácejí jistou míru své síly. Takže víc a více slábnou a následně se stávají čím
dál tím méně účinnými ve svých parametrech.
Kvůli tomu potřebují renegáti nějaké nové zdroje dodávky těchto energií, které
mohou poskytnout jen a pouze Moji představitelé a Moji lidé všeobecně.
Alkohol, nikotin, silná černá káva a všechny ostatní chemické látky, které mají
schopnost pozměnit jedincovo vědomí a které jsou schopny vyvolat fyziologické
a psychologické závislosti na nich do té míry, že vyvolají těžké abstinenční
příznaky, jsou vynikajícím nástrojem v rukou renegátů na odklonění vašich
duchovních energií, které přicházejí přímo ode Mne, v jejich vlastní prospěch.
Podlehnutím své žádostivosti pít alkohol, dokonce i v tom nejmenším množství,
nebo kouřit cigarety, nebo podlehnutím všem ostatním chemickým látkám této
povahy, otevíráte dveře renegátům, aby vás pokoušeli a aby vás naklonili na
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jejich stranu, umožňujíce jim tím, aby kradli vaše duchovní energie, které jsou
potřebné někde jinde.
Pokud jde o čokoládu a podobné potravinové látky, důvod, proč nebyly
uvedeny v našich Dialozích, je ten, že nemají schopnost pozměnit vaši vědomou
mysl a nevytvářejí fyziologické a s nimi souvztažící duchovní, abstinenční
příznaky, které by renegátům umožnili využít je pro jejich vlastní škodlivé cíle.
Je skutečné potěšení lidského života v pití alkoholu a kávy, v kouření cigaret,
nebo v některých dalších podobných, avšak mysl pozměňujících chemických
látkách? Přemýšlejte o tom a učiňte si své vlastní závěry!
Ve čtvrtém bodě si autor stěžuje, že pracujete, až dokud nejste na umření a
vykonáváte takový druh práce, který nemá žádný význam nebo vůbec nic
neznamená, protože svět je i tak vzhůru nohama a převrácen - pouze jakýsi
divný demonstrační projekt s kdovíjakým cílem, který je něčím, co by váš
‚mrňavý‘ lidský mozek i tak nemohl pochopit. Nuže, zde je něco, co je úplně
mimo kontext s čímkoli, co bylo zjeveno ve všech zdrojích Mého Nového
zjevení.
Za prvé, v celém Mém Novém zjevení byl význam, účel, cíl a výsledek všeho, co
se týká pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a lidského života obšírně
prodiskutován velmi přímočarým způsobem. Věnováním trochu větší
pozornosti obsahu Mého Nového zjevení, každý by mohl velmi jasně pochopit
účel, kvůli kterému bylo dovoleno, aby došlo ke škodlivému uskutečnění se
negativního stavu a lidského života.
Za druhé, v těchto Dialozích i jinde v Mém Novém zjevení bylo jasně uvedeno,
že cokoliv děláte, kdekoliv jste, ať máte podle vašeho názoru ‚drobnou‘ nebo
nedůležitou práci nebo ať jste na jakémkoliv místě, v jakémkoliv podnebí, zemi,
jestliže to děláte pro Mne a se Mnou na mysli, energie, které na to v průběhu
vykonávaní vašich povinností během vašeho zaměstnání nebo práce
vynakládáte, využívám ve prospěch pozitivního stavu. Takže pro vás, Mé pravé
představitele, není žádná taková věc jako nesmyslné a nedůležité zaměstnání
nebo práce. Z Mého pohledu všechno, co děláte, jestliže to děláte ze
správných duchovních důvodů, jak bylo načrtnuto výše, je nanejvýš významné
a smysluplné. Nikdy tuto skutečnost nepodceňujte! Tuto skutečnost lze
pochopit dokonce i ‚nejmrňavějším‘ lidským mozkem. Pouze z typického
lidského hlediska, které nebere v úvahu žádné duchovní faktory, je všechno
nesmyslné a bezvýznamné. Nechyťte se do pasti tím, že budete na svůj život
nahlížet z pozice své lidské přirozenosti. Ve své zosobněné a individualizované
struktuře máte cosi víc než to.
V pátém bodě si autor stěžuje, že je třeba všechen svůj volný čas trávit čtením
materiálu, ze kterého šilháte a který je o tématech, které váš mrňavý lidský
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mozek skutečně nemůže pochopit nebo které vám právě teď i tak nelze úplně
vysvětlit. I toto prohlášení je zkreslením faktů. Více než dvě třetiny všeho, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, a zejména v těchto Dialozích, je zcela
srozumitelné, pochopitelné a praktické, což by dokonce i ‚mrňavý‘ lidský mozek
mohl pochopit. Ano, menšinu z jejich obsahu je trochu těžké pochopit, jestliže
k tomu přistupujete z pozice svého ‚mrňavého‘ lidského mozku.
Jestliže však k tomu přistupujete z pozice své intuice, kterou jste Mnou hojně
obdařeni, budete schopni pochopit nebo intuitivně porozumět, o čem
hovoříme. Možná nebudete schopni vyjádřit význam toho lidskými slovy svého
vnějšího jazyka, niterně ale budete vědět, o co všechno jde. Zároveň, jak je
budete číst stále dokola, jejich význam bude stále jasnější a po několika dalších
čteních plně pochopíte jejich význam. Na druhou stranu, určité věci nemohou
být plně vysvětleny v době, kdy o nich hovoříme, jednoduše z důvodu
bezpečnosti. Děláme to kvůli vaší vlastní ochraně, abyste se nestali terčem
negativního stavu, aby vás nepokoušel. Je tak těžké pochopit to dokonce i
vašim ‚mrňavým‘ lidským mozkem?
A ještě, jsou jisté věci, které pocházejí z Mého Absolutního Stavu a Procesu, a
tedy jsou z Absolutní Přirozenosti. Vzhledem k jejich zjevné absolutnosti
nemohou být pochopeny žádným typem mysli, a nejen ‚mrňavou‘ lidskou myslí.
Sentientní mysli všech si uvědomují a vědí o existenci mnoha faktorů ve
jsoucnu a bytí, které pramení z tohoto Absolutního Aspektu a které tudíž
nejsou zcela pochopitelné ve své pravé přirozenosti. Sentientní mysli všech ale
ve vší své skromnosti a pokoře přijímají tuto nevyhnutelnost, vědouce zcela
jasně, že všechno, co činím z pozice Svého Absolutního Stavu a Procesu, je ve
prospěch všech, a proto to může mít na ně všechny a u nich všech pouze
nejpozitivnější, nejužitečnější a nejprospěšnější dopad a výsledek.
Zároveň, nikdy nezapomínejte na mnohokrát v těchto Dialozích uvedený a
v Dialogu 100 velmi naléhavě znovu zdůrazněný fakt, že vaše nepřetržité čtení
Mého Nového zjevení je velmi potřebné nejen pro váš vlastní duchovní rozvoj,
růst a pokrok, i když některé jeho části jsou pro vás těžké, nebo dočasně
dokonce nemožné pochopit, ale hlavně pro množství jiných sentientních bytostí
v jiných dimenzích i pseudodimenzích. Jedním z důležitých důvodů, proč jsem
vás spojil s takovým množstvím dimenzí a pseudodimenzí, bylo to, abych
umožnil, aby se toto stalo. Toto je obzvláště důležité pro všechny ty různé
negativní entity z mnoha jiných pseudodimenzí, které jsou vám přesně za tímto
účelem přiděleny. Nuže, znovu opakuji tento fakt za účelem velmi naléhavé
připomínky, neboť, jak je zřejmé z té stížnosti, na tento mnohokrát uvedený
fakt se pohodlně zapomnělo.
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V šestém bodě si autor stěžuje na naši radu, abyste se vzdali svých domácích
zvířecích mazlíčků a abyste dožili své roky úplně sami, bez jakékoliv útěchy a
společníka. Dalším znakem duševní zralosti je být samostatný a soběstačný ve
všech svých potřebách, bez vyhledávání útěchy nebo společníků ve vnějších
objektech a subjektech nebo bez závislosti na nich při hledání takové útěchy
nebo společnosti. Jak bylo velmi jasně uvedeno v Dialogu 85, s pozicí renegátů
a všech ostatních sil negativního stavu se v současnosti věci mají tak, že domácí
zvířecí mazlíčky mohou využít na to, aby vás chytili do pasti, aby vás odvedli na
vedlejší kolej a aby vás okradli o vaše energie a čas, které jsou potřeba věnovat
službám pozitivnímu stavu a Mým službám osobně.
Na druhou stranu, co by se stalo s vašim plným uvědoměním si, že Já, jakož i
všichni členové vaší pravé duchovní rodiny, jakož i členové Nového vesmíru, jež
vám jsou přiděleni, jsme neustále u vás přítomni po 24 hodin nepřetržitě? Proč
byste si potom měli stěžovat na to, že nemáte žádnou útěchu nebo že jste
osamělí - pokud máte toto duchovní uvědomění? Toto je niterná závislost,
která je známkou skutečné nezávislosti, protože je založena na samostatnosti a
na spoléhání se na Mne a na Můj pozitivní stav.
Jestliže vezmete do úvahy skutečnost, že Já jsem Absolutní Nezávislost, potom
z toho logicky vyplývá, že na základě faktoru tohoto stavu každý, kdo se spoléhá
na Mne, stává se zcela právem nezávislý. Všechny ostatní faktory, jako
například vnější potřeby vnější útěchy a společníků, pokud jsou vyhledávány za
účelem vyhýbání se své takzvané osamělosti a kvůli hledání útěchy, jsou
zotročující, okrádající jedince o jeho/její vlastní nezávislost, učiníce z něho/ní
otroka vnější nutnosti, bez jakékoli svobody volby. V tom případě se začíná
spoléhat na to, co přichází ze zevnějšku, a ne z jeho vlastního nitra.
Nuže, toto neznamená, že byste se měli vyhnout jakémukoli vnějšímu
společníkovi nebo potěšení, pokud jde o bytí s někým nebo něčím na vaší
fyzické, zevnější úrovni. Motivační a intenční činitelé však určují, za jakým
účelem vyhledáváte takovou společnost nebo útěchu, a zda je to výlučně kvůli
vyhýbání se své takzvané samotě.
Pravou známkou skutečné duchovní zralosti a pokroku je schopnost být fyzicky
o samotě, ale ne osamělý, vědět, že jsem vždy s vámi, tak jako jsou s vámi vždy
i členové vaší duchovní rodiny a Nového vesmíru, a zároveň být schopen těšit
se ze společnosti jiných, nacházeje plnou útěchu v jakémkoli z těchto stavů.
V pravé duchovní realitě pravého jsoucna a bytí najít útěchu v bytí sám/sama se
sebou, rovněž jako i v bytí s jinými, je duchovně nejsprávnějším způsobem bytí.
Naproti tomu, v pravé neduchovní pseudorealitě pseudojsoucna a pseudobytí
být sám/sama o samotě je skutečným trápením a utrpením, protože nemáte
žádné východisko nebo schopnost spoléhat se na Mne a na Můj pozitivní stav,
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abychom vám poskytli nějakou skutečnou společnost a útěchu. Koneckonců,
jestliže se všichni v negativním stavu, jakož i většina typických lidí obrátili ke
Mně zády, potom nejsou schopni vidět, cítit, rozlišit a vnímat Mou přítomnost
nebo přítomnost kohokoliv z pozitivního stavu. Proto se skutečně cítí osaměle a
bídně.
Z těchto faktů je zcela zřejmé, že jestliže se někdo z vás ještě stále cítí osaměle
a bezútěšně ve své vlastní společnosti, jestliže neustále vyhledáváte zevnějšího
společníka a útěchu, s výhradním záměrem vyhnout se sobě samému/samé, a
s žádným jiným záměrem, potom v tom případě jste z toho či onoho důvodu ke
Mně otočeni zády. Pokud by to tak mělo být, pak by to naznačovalo, že jste
v negativním stavu a že jste se ukotvili v typickém aspektu své lidské
přirozenosti, úplně a kompletně ignorujíce své duchovní dědictví, které jsem
vám odevzdal těsně před inkarnací na planetu Nula.
Kdyby se komukoliv z vás toto stalo, v tom případě bych pokorně radil, abyste
napravili své cesty a začali pracovat na sobě a na svých potřebách mít takové
vnější, zničující závislosti, které vás drží v negativním stavu a v negativních
aspektech vaší lidské přirozenosti. Naneštěstí, každý, kdo se nachází v takové
nepříznivé situaci, vkládá všechny své duchovní energie prostřednictvím
jakýchkoli aktivit a životního stylu, který vede, do věci negativního stavu,
podporujíce tak pokračování jeho pseudoživota. Pamatujte si to!
Kromě toho, autor dopisu se diví, jak mohl být tak hloupý, že souhlasil s tím
vším. Toto prohlášení naznačuje, že autor hodnotí život, který vede, z typického
negativního aspektu lidské přirozenosti. Proto z lidské pozice - jestliže na
význam lidského života nahlížíte takovým způsobem, jakým většina lidí chápe a
pojímá, jaký by měl být život a co je skutečná radost, štěstí a slast - rozhodnout
se vést správný duchovní život je nudné, vážné, restriktivní a omezující. V tom
případě, jestliže nahlížíte na svůj život z této negativní perspektivy, považovali
byste se, samozřejmě, za hloupé, že jste souhlasili s tímto druhem života. To, že
takový náležitý duchovní život připadá autorovi tíživý a nenaplňující, vyplývá
z prohlášení ‚bavíme se ještě‘ s osmi otazníky.
Jaký je duchovní význam tohoto prohlášení? Co je považováno za skutečnou
zábavu? Kolik zábavy lze najít v pití alkoholu, kávy, v kouření cigaret,
v odstraňování moči a fekálií vašich domácích zvířecích mazlíčků, v bytí ve
společnosti lidí, kteří pijí a kouří a hovoří o bezvýznamných, banálních a
nudných věcech bez jakéhokoliv duchovního uvědomění? Nebo ve výhře
v loterii? Toto je skutečná zábava, radost, štěstí, potěšení, rozkoš, spokojenost
a uspokojení či cokoliv, co máte? Nejsou tyto věci dočasné, přechodné,
pomíjivé, anti-zábavou, anti-radostí, anti-potěšením, anti-rozkoší, antispokojeností a anti-uspokojením? Nejsou pouze iluzemi skutečné, pravé
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zábavy, radosti, štěstí, potěšení, spokojenosti a uspokojení či čehokoli, co
v tomto ohledu máte? Popřemýšlejte o tom a uvidíte, na čem ve skutečnosti
lpíte. Je takovou nesmírnou radostí, potěšením, rozkoší, štěstím atd. probudit
se ráno po nějaké divoké párty či něčem podobném, s kocovinou, v nanejvýš
bídném, odporném stavu na zvracení? Tento stav je velmi dobrým náznakem,
k čemu vede lidské pojímání zábavy, potěšení, rozkoše, radosti, štěstí či
čehokoli, co mají. Přejete si pokračovat v tomto typu zábavy?
Samozřejmě, je to vaše vlastní svobodná volba. A pokud si zvolíte tento typ
typického lidského života na základě své vlastní svobodné vůle a svobodné
volby, nikdo, včetně Mě, vás nebude soudit či odsuzovat. Protože vás ale
všichni bezpodmínečně milujeme, vůbec netoužíme po tom, abyste v jakémkoli
ohledu trpěli nebo byli bídní. Pamatujte si to!
Není to o nestěžování si na důsledky svých špatných voleb. Vždy si můžete
stěžovat. Dveře ke Mně jsou vždy otevřeny za každých okolností. Vždy budete
vítáni, abyste vstoupili a postěžovali si Mně ohledně čehokoli chcete. A jestliže
poprosíte o Mou pomoc, abyste si uvědomili všechna tato fakta a abyste
správně pochopili všechno, co bylo do této chvíle zjeveno v Mém Novém
zjevení (ve všech jeho zdrojích), a abych vám pomohl napravit vaše cesty, zcela
určitě Mou pomoc dostanete. Má pomoc vám nebude nikdy odepřena, ať jste
učinili nebo činíte nebo učiníte cokoliv. Jediné, co musíte udělat, je požádat o
ni.
Na závěr tohoto Dialogu Mi dovol, Petře, abych ti připomněl tvé zážitky s Mými
představiteli v Rusku, na Slovensku, v České republice a s Ludmilou a
Manfredem. Pamatuješ si, jakou ohromnou radost, potěšení, rozkoš, zábavu,
spokojenost, štěstí a všechny ostatní pozitivní pocity jste všichni prožívali,
jsouce ve vzájemné společnosti? Abyste byli takoví, potřebovali jste za tímto
účelem nějaké takzvané typické lidské prostředky, jako například alkohol, kávu,
cigarety, drogy, hlasitou nesmyslnou pseudohudbu nebo nějaké další takové
prostředky? Využívali se pouze čistě duchovní faktory, které byly doprovázeny
nealkoholickými nápoji, dobrým jídlem a cukrářskými výrobky, včetně čokolády.
Navzdory faktu, kolik lidí se účastnilo těch setkání, zbytky jídla a pití byly
enormní. Neříká vám to jasně, jaké jsou skutečné priority Mých lidí?
V duchovních diskusích našli výživnější uspokojení než v samotném fyzickém
jídle a nápojích. Téměř jsi je musel nutit, Petře, aby se dali do jídla nebo aby
něco pili, jsa velmi dobře si vědom i jejich fyzických potřeb.
Tvůj zážitek, Petře, v tomto ohledu je velmi dobrou ilustrací a demonstrací
faktu, kde lze najít skutečný zdroj radosti, potěšení, rozkoše, štěstí,
spokojenosti, uspokojení a všeho ostatního pozitivního charakteru. Toto je
nádherným doplněním toho Dialogu, který se zabýval záležitostí ‚hledejte
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království Boží a Jeho spravedlnost, a všechny tyto věci vám budou přidány‘.
Musím dnes v tomto ohledu říkat více?
Nicméně, tato fakta bylo potřebné uvést do pozornosti každého a my všichni
bychom měli být vděčni autorovi tohoto dopisu, který nám umožnil věnovat se
těmto důležitým, praktickým záležitostem. A toto je všechno, o čem
potřebujeme hovořit v tomto úvodním Dialogu druhého dílu vedení našich
rozhovorů.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tvůj hluboce smysluplný příspěvek.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A teď se jdi projít.
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Dialog 102
8. září 1999
Peter: Než se pustíme do otázek položených některými Tvými představiteli na
Slovensku a v České republice, domnívám se, že bys chtěl pokračovat v diskusi o
tématech Dialogu 100 a Dialogu 101, týkajících se náležitého chápání Tvé Nové
Přirozenosti. Budu víc než šťastný, když tento čas přenechám Tobě.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. A děkuji ti velice moc za to, že jsi
tento čas přenechal Mému vstupu nebo dalšímu upřesnění záležitostí
vznesených v těch dvou Dialozích. Jak si pamatuješ, poskytli jsme obšírnou
definici termínu ‚Absolutno‘, který se neoddělitelně vztahuje k Mé Absolutní
Nové Přirozenosti. Pokud tu definici důkladně analyzuješ, všimneš si dvou jejích
nejvýznamnějších aspektů. Jeden hovoří o všezahrnující přirozenosti
Absolutního, což naznačuje, že v tom Absolutním nic nechybí. Toto ‚nic nechybí‘
by mohlo v někom vyvolat nesprávný dojem, že Absolutno obsahuje i všechno,
co je vrozené pseudopřirozenosti negativního stavu; tedy, že je dobré i zlé - jak
tvrdí některé bláznivé pseudofilosofie a pseudoduchovnosti na vaší planetě a
v zóně vymístění. Na co zapomínají a co neberou do úvahy, je fakt - jak bylo
naznačeno v jednom z evropských Dialogů - že negativní stav a všechny jeho
produkty a fabrikace jsou jen iluzemi a zdáním reality, ne však realitou jako
takovou a samou o sobě. Protože jsou takové neskutečné povahy, v pravé
realitě z praktického hlediska neexistují. Tudíž ve všezahrnující pravé realitě
Absolutního - v Mé Nové Přirozenosti - nemůže být obsaženo nic z té
pseudopřirozenosti. Připisování nereálnosti pravé realitě nedává žádný logický
smysl.
Jak ale víš, jedním z hlavních klíčových bodů negativního stavu a všech jeho
obyvatel je to, aby přesvědčil sebe a každého ve své doméně, že je skutečný a
trvalý. Dlouhou dobu tedy pracoval na tom, aby lidem namluvil, že je skutečný
a trvalý. A jak lze lépe uskutečnit ten podvod nebo lest než prohlášením, že
Absolutno - Já, je původcem obou - dobra i zla? Takovým způsobem, na základě
faktoru, že by něco takového mohlo vzniknout ve Mne, si zajistíte svou vlastní
realitu a trvalost. Kdyby to mělo být tak, potom by negativní stav se všemi
svými produkty a fabrikacemi byl skutečně reálný. Toto prohlášení negativního
stavu vedlo mnoho lidí na vaší planetě k založení všemožných
pseudoduchovních hnutí, které propagují tuto vyloženou lež. Avšak v pravé
realitě jsoucna a bytí - což jsou jediné věci, které jsou vždy reálné a trvalé z jejich pozice, je Absolutno všezahrnující, nechybí mu absolutně nic.
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Druhým nejdůležitějším aspektem výše zmíněné definice Absolutna je to, že
‚Absolutno zároveň úplně všechno z toho přesahuje‘. Co ve skutečnosti
znamenají tato závěrečná slova naší definice? Toto prohlášení odráží fakt, že
vzhledem k tomu, že Absolutno je skutečně Absolutní ve všech svých
aspektech, nemůže být omezeno pouze na to a pouze tím, co je definováno
jako všezahrnující, čemu nechybí absolutně nic v Jeho Přirozenosti. V tomto
smyslu je tedy Absolutno více než to všechno. Co to ale je to - více než to
všechno? V relativní sentientní mysli existuje idea ohledně toho Absolutna,
která té mysli říká, že to Absolutno ve svém přesáhnutí obsahuje ve své Nové
Přirozenosti něco, co nelze ani pojmenovat žádnými existujícími slovy,
představami či obrazy; ani nejsou k dispozici nebo možné žádné souvztažné
ideje, které by se byť i jen vzdáleně přiblížili chápání nebo uchopení toho, co to
Absolutno ve Své celistvosti skutečně Je. Sentientní mysl však ví o tomto
v podstatě nejdůležitějším aspektu Absolutna. Taktéž ví, že tato součást Mého
Absolutna nemůže být žádným způsobem pojmenována ničím, co je k dispozici
v repertoáru slov, výrazů, idejí, pojmů atd., které byly do této chvíle v každém
daném čase nebo ne-čase k dispozici.
Existuje ale další stránka tohoto aspektu Absolutna, která nepodléhá
pojmenování nebo chápání žádnou sentientní myslí. Jak bylo tak pěkně
uvedeno ve Spisech Dr. Pietera Noomena, které obsahují Mé smysluplné
rozhovory s ním (strana 346), ‚je absolutně zaručeno, že ani k této Mé součásti
nelze proniknout ani ji ovlivnit zkresleninami a falešnostmi, jak to lze u Mých
jiných jmen a aspektů. Co je neznámé, to nelze zkreslit ani popřít.‘ Kdyby bylo
možné zjevit nebo oznámit cokoliv z této části Mé Absolutní Přirozenosti (což je
úplnou nemožností!), nemajíc žádný náležitý základ, na němž by sentientní
mysl mohla správně definovat nebo určit, co tato část Mé Absolutní
Přirozenosti je nebo co skutečně znamená a představuje, neměla by v této věci
žádnou volbu než zkreslit nebo zfalšovat Její význam. V tom případě, na základě
faktoru konkrétní závislosti svého života na té Absolutní Části, sentientní mysl
by přestala existovat v absolutním smyslu. A nejen to, ale na základě faktoru
vzájemného spojení všech a všeho by během přenosu toho zkreslení a
falešností přestali existovat i všichni ostatní a všechno ostatní.
Pamatuješ si na prohlášení v křesťanské Bibli o odpouštění hříchů? A jak jsem
v něm uvedl, že všechny hříchy budou odpuštěny, ale hřích proti Duchu
Svatému je považován za neodpustitelný, a tudíž ho nelze odpustit? V konotaci
této diskuse Duch Svatý je tou částí Absolutna, kterou v její pravé Esenci a
Substanci nemůže pojmenovat, pochopit, porozumět nebo pojmout žádná
sentientní mysl. Neodpustitelný hřích proti Němu znamená, že kdyby byly
možné zkreslení a falzifikace této Části (což není možné), vedlo by to k úplnému
a konečnému zániku sentientního života jak individuálního, tak i celkového.
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Takže, nejenže není možné přenést pravý význam Jeho Přirozenosti, ale
nemožností to udělat jsou sentientní entity navěky chráněny před ztrátou svých
individualizovaných a zosobněných životů. Tyto životy se nanejvýš
bezprostředně týkají a jsou spojeny s touto konkrétní částí Absolutna.
Faktor výše zmíněného přesáhnutí by vyvracel jakoukoliv představu, která by
někoho vedla k tomu, že by z naší definice Absolutna vyvozoval panteistické
stanovisko. Termín ‚všezahrnující‘ by u některých lidí mohl vést k takovému
falešnému závěru - jak je to v mnoha případech mezi filosofy a mysliteli na vaší
planetě. Jestliže přesahujete něco, co je zahrnuto ve vaší všezahrnující
přirozenosti, nemůžete být ve své úplnosti ve stejném čase a ve stejném stavu
to něco. Jinak byste byli tím něčím omezeni. Faktor omezení čímkoliv by
dopředu vylučoval, abyste byli Absolutní.
Vezmi si například svou ideu ohledně tvoření nebo vyrábění něčeho. Vezměme
si tvou ideu o stavbě domu. Přijdeš s plánem, jaký by ten dům měl být, co by
měl obsahovat, jak funkční má být atd. Všechno to jsou tvé vlastní ideje,
nacházející se v tobě. Takže, řídě se těmi ideami, buduješ dům svých snů. Ten
dům pramení přímo z tebe a všechny jeho ideje jsou v tobě a ty jsi ve svém
domě, a prostřednictvím jeho idejí ve tvé mysli je ten dům v tobě, ty jsi ale víc
než ten dům, protože ty nejsi dům a dům není ty. Tvůj dům zcela závisí na tobě
kvůli údržbě, opravám, přístavbám či čemukoliv, co potřebuje pro svou
nepřetržitou, správnou funkci, nicméně ale ty a tvůj dům jste dvě odlišné
entity. Takže ve všech aspektech své přirozenosti převyšuješ svůj dům. Jsi
nezávislý na svém domě.
Z výše uvedeného popisu můžete jasně vyvodit, jaký bláznivý a nepatřičný je
panteistický názor. Vůbec neodráží realitu vztahu mezi Absolutním Stvořitelem, a relativním - Stvořením. Výše uvedený popis vám může také
poskytnout představu o tom, jaké je to být Absolutní a co to znamená
přesahovat všechno, co je v naší definici označeno jako všezahrnující. Není to
tedy tak abstraktní nebo tak nehmatatelné, jak se na první pohled zdá.
Ten druhý aspekt přirozenosti Absolutna, který jej činí skutečně Absolutním a
který úplně a kompletně dopředu vylučuje možnost panteistického názoru, je
jeho absolutní nezávislost na komkoliv či čemkoliv. Jestliže jste závislí na domě
a dům je závislý na vás, jestliže jste dům a dům je vy, potom nemůžete být
chápani jako absolutně nezávislí na komkoliv nebo čemkoliv. Ve svém jsoucnu a
bytí jste byli závislí na jsoucnu a bytí domu, stejně jako byl dům ve svém
jsoucnu a bytí závislý na vás. Taková vzájemná závislost by dopředu vylučovala
existenci Absolutna v kterémkoliv z jeho aspektů. Jedním z hlavních
charakteristických rysů Přirozenosti Absolutna je ale to, že ve svém vlastním
Absolutním Jsoucnu a Bytí je úplně a kompletně nezávislé na komkoliv či
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čemkoliv. Zatímco Stvoření zcela pochází ze svého Stvořitele a je na Něm/Ní
závislé, Stvořitel ve Své Absolutní Přirozenosti nepochází ze Svého Stvoření a
není na něm žádným způsobem závislý.
Proč v tomto konkrétním Dialogu hovoříme o zdánlivě abstraktním a čistě
teoretickém a nepraktickém tématu, jakým je Absolutno? Protože se to přímo
týká Mé Absolutní Nové Přirozenosti a toho, jak ji potřebují chápat Moji
představitelé, aby na planetě Nula zavedli správnou ideu o tom, Kdo jsem a o
co všechno jde ohledně Mé Absolutní Přirozenosti. Aby došlo k uvolnění zcela
nového a odlišného aspektu Mé Nové Přirozenosti, nejprve je nutné rozptýlit
úplně všechny nesprávné představy obsažené v převládajících názorech
existujících mezi lidmi a všemi obyvateli zóny vymístění, aby oni na základě
svých zkreslení a falešností nekontaminovali přicházející nový aspekt Mé Nové
Přirozenosti a nebránili jeho správnému pochopení, porozumění a přijetí.
Takovými Dialogy, jež se zabývají Mou Novou Přirozeností, budujeme základ, na
kterém je založeno správné a náležité vnímání Mé Nové Přirozenosti. Bude
využit na přijetí nového a odlišného aspektu Mé Nové Přirozenosti každým ve
jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Důvod, proč se tak činí z vaší
pozice, z pozice planety Nula, a ne z nějaké jiné dimenze, je ten, že se
zachováním nesprávných idejí a pojímání ohledně Mé Nové Přirozenosti
v sentientních myslích těch, kteří jsou nebo budou situováni v zóně vymístění
a/nebo na planetě Nula v době tohoto uvolnění, tito by zkreslili a zfalšovali
přirozenost zmíněného aspektu a na základě tohoto faktoru by nadále
podporovali pseudoživot negativního stavu a lidský život, dopředu vylučujíce
uzavření tohoto cyklu času a zahájení přechodné periody.
Způsob, jakým musíte chápat tento problém, spočívá ve faktu, že i když některé
sentientní entity sídlí ve stavu, na místě a v kondici, jež byly označeny jako nestav, ne-místo a ne-kondice, nicméně, protože v sobě přece jen obsahují
pravou sentientní mysl, na základě tohoto faktoru jsou spojeny s pravou
realitou jsoucna a bytí. Na základě tohoto spojení si zachovávají své vlastní
subjektivní sebeuvědomění bytí naživu a žijícími. Prostřednictvím tohoto
spojení ale mohou přenést i nesprávné, zkreslené a falešné ideje ke zbytku
sentientních entit ve jsoucnu a bytí o tom, Kdo jsem a o co všechno jde ohledně
Mé Nové Přirozenosti. A i když v pozitivním stavu by žádná ze sentientních entit
nemohla být znečištěna a kontaminována takovými nesprávnými, zkreslenými a
falešnými idejemi, nicméně by byly v pozici nutnosti nepřetržitého vypuzování
ideje ve své mysli, že mohou, pokud si tak přejí, na základě své vlastní
svobodné vůle a volby přijmout takové nesprávné, zkreslené a falešné ideje
jako správné a pravdivé; přijetím takových idejí by Mne tedy prakticky odmítly
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v Mé Absolutní Nové Přirozenosti jako jediného Stvořitele, který přesahuje Své
Stvoření.
Jak víte z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, pokud by taková idea byla
ponechána v sentientních myslích, bez ohledu na to, kde nebo v jakém čase se
nacházejí, negativní stav a jeho finální produkt, lidský život v jeho negativních
aspektech, by nemohly být eliminovány. Toto je důvod, proč potřebujete
vybudovat náležitý základ v nejzevnějším z nejzevnějšího faktoru sentientní
mysli, reprezentovaném lidmi na planetě Nula, na kterém by mohlo dojít
k přijetí náležitých, správných a pravdivých idejí o Mé Absolutní Nové
Přirozenosti, a následně by mohly být postupně transmitovány ke zbytku
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. Prostřednictvím pozice Mých
představitelů na planetě Nula, kterým jsou všechny tyto skutečnosti
oznamovány pomocí těchto Dialogů a prostřednictvím Mého Nového zjevení
všeobecně, se buduje a účinně ustanovuje takový základ. Jak z těchto
skutečností vidíte, vaše pozice na planetě Nula mají víceúrovňový význam a
funkci a pomocí vás, prostřednictvím vás a s vámi připravuji všechny a všechno
na přijetí - až bude všechno připravené a v náležité pozici - nového a odlišného
aspektu Mé Absolutní Nové Přirozenosti. A toto je všechno, co jsem chtěl dnes
uvést do vaší pozornosti. Můžeš pokračovat, Petře, a položit své otázky jménem
Mých představitelů v Evropě.
Peter: Děkuji Ti velice moc za toto smysluplné a důležité upřesnění. Otázka
přišla od Borisa Bellu ze Slovenska. Chtěl by vědět, zda je pro nás a současnou
fázi probíhajícího posunu obsaženo něco důležitého ve scéně popsané
v Matoušovi 26:36-41. Dovol Mi, abych kvůli srozumitelnosti naší diskuse
citoval ty verše v jejich plném obsahu: Potom Ježíš s nimi přišel na místo zvané
Getsemane a řekl učedníkům, „Sedněte si sem, já se půjdu tamhle pomodlit.“ A
vzal s Sebou Petra a oba Zebedeovy syny a v tom pocítil zármutek a hlubokou
úzkost. Potom jim řekl, „Má duše je hluboce zarmoucena, až k smrti. Zůstaňte
tu a bděte se Mnou.“ Odešel trochu dál, padl na tvář a modlil se, řka, „Ó Můj
Otče, pokud je to možné, ať Mě ten kalich mine; ale ať se však nestane Má vůle,
ale Tvá.“ Potom se vrátil ke svým učedníkům a nalezl je spící, i řekl Petrovi, „To
jste nemohli se Mnou bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste neupadli do
pokušení. Duch sice chce, ale tělo je slabé.“
Pán Ježíš Kristus: Teď už víš, Petře, že když je vznesen tento typ otázek,
znamená to, že se skutečně týkají současné fáze probíhajícího posunu a vašich Mých představitelů - životů osobně a individuálně. Vezměme si uvedený text
krok za krokem a podívejme se, jak je aplikovatelný na vaši současnou situaci.
Se Svými učedníky jsem přišel na místo zvané Getsemane. Někteří říkají, že to
byla Getsemanská zahrada. Ovšem nebyla to zahrada ve vašem konkrétním
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smyslu. Byla to iluze zahrady, ne ale její skutečná realita. V obecném smyslu
zahrada znamená všechno poznání a jeho moudrost, shromážděné v jednom
stavu. V tomto případě bylo ale toto konkrétní místo bez jakéhokoliv pravého
poznání a jeho moudrosti. Přijít na toto místo se všemi Mými učedníky
znamená přinést tam něco, co ve skutečnosti nemá - Mou Pravdu a všechny její
deriváty (příchod s Mými učedníky).
Protože však toto místo bylo odloučeno od vnějšího světa, souvztaží také se
stavem, který nemá žádné náležité spojení s ničím pozitivním. Jestliže nemáte
žádné poznání a žádnou pravdu, nemáte v sobě nic pozitivní. Z toho důvodu
mají místa takového charakteru, jako například divočina, poušť atd., kromě
těchto typů takzvaných zahrad, také konotaci odloučenosti od všeho Božského.
Jak sis všiml, vždy, když jsem šel na místa takové povahy, modlil jsem se ke
Svému Otci; to znamená, že jsem byl odloučen od své Pravé Esence a Substance
a na tu dobu jsem se ukotvil ve Své lidské přirozenosti. V tom smyslu jsem se
stal z praktického hlediska typickým lidským tvorem. Místo Getsemane
souvztaží s tímto stavem. To umožnilo Mé odloučení i odloučení všeho, co
reprezentovali Moji učedníci, od Mé Božskosti, aby byla možná realizace
posledního a nejstrašnějšího pokušení vůči Mně. K takovému pokušení mohlo
dojít pouze tehdy, když jsem byl lidským tvorem, a ne Bohem. Bylo to přípravou
na konečný lidský zážitek, který neexistuje na žádném jiném místě a v žádném
jiném čase, smrti lidského fyzického těla a přípravou na Mé sestoupení do
pekel. Bylo to také za účelem ustanovení naplnění finální fáze Mého poslání na
planetě Nula a za účelem Mého konečného vítězství nad negativním stavem a
nad negativními aspekty Mé lidské přirozenosti.
Ve vašem konkrétním případě tato scéna poukazuje na skutečnost, že vy jako
Moji praví představitelé na planetě Nula také vstupujete do poslední fáze
vašeho poslání, které máte ode Mne. Jelikož je toto nejrozhodnější aspekt
vašeho poslání, bude také nejzranitelnější vůči pokoušení silami negativního
stavu. Všechny aspekty té části vaší přirozenosti, které pocházejí přímo
z negativního stavu, budou vystaveny nejintenzivnějšímu pokoušení renegáty a
jejich poskoky a všemi ostatními v negativním stavu. Z toho důvodu právě nyní
dochází k usilovnému pokusu oddělit vás od Mého aspektu ve vaší přirozenosti
a ukotvit vás v lidském aspektu vaší přirozenosti, který lze snadněji pokoušet a
ovlivňovat sliby negativního stavu než ty druhé aspekty vaší přirozenosti,
pramenící ze Mě.
To, že jsem Svým učedníkům řekl, ‚sedněte si sem, Já se půjdu tamhle
pomodlit‘, znamená umístění všeho do jisté pozice, která by umožnila úplnou a
kompletní separaci Mého Božského od Mého lidského a Mého lidského od
Mého Božského, abych byl připraven na začátek Mého posledního pokoušení,
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vrcholícího fyzickou smrtí Mého lidského těla. Postavil jsem je tedy stranou
nebo jsem jim řekl, aby si sedli na jedno míst, zatímco jsem odešel trochu dál,
abych vytvořil stav této separace a modlil se ke své Esenci a Substanci - ke
Svému Otci.
To, že jsem s Sebou vzal Petra a oba syny Zebedeovy (Jakuba a Jana) na místo,
kde jsem měl být ve stavu úplného a kompletního odloučení od Mého
Božského a kde jsem se měl ocitnout pouze ve Své lidské přirozenosti, znamená
potřebu udržovat Můj lidský život pomocí faktoru duchovní reprezentace a
souvztažnosti těchto tří učedníků, což umožňuje pokračování takového života
v jeho funkci bez ohledu na to, v jaké strašné, zoufalé a žalostné situaci se ocitli
- láska a moudrost, dobro a pravda a pozitivní skutky a víra. Jen tyto faktory
mohou udržovat jakoukoliv formu života. Z těchto důvodů, ocitnuv se na tu
chvíli pouze v lidské přirozenosti jako kterýkoliv jiný lidský tvor, věda, co Mě
čeká, cítil jsem se hluboce zoufalý, nesmírně smutný, dokonce až k smrti.
Toto rozpoložení, tedy bytí jen v lidské kůži, jasně všem ilustrovalo, co to
znamená být lidským tvorem. Byl to smutný, hluboké úzkostný a umírající stav,
který sám o sobě a jako takový neměl žádnou naději na nic, a proto neměl
v této věci žádnou jinou volbu než pouze zemřít. Obrazně řečeno, vůbec
všechno, co má lidskou přirozenost, musí nejprve zemřít, aby to skutečně žilo.
Faktorem lidské smrti je smrt zdolána a změněna na pravý život. Procesem
Mého umírání byl tedy pro lidi věčně ustanoven jeden z nejdůležitějších faktorů
pro získání pravého života. Nejprve však musí zemřít, aby žili. Takže i Já jsem
musel nejdříve zemřít, abych dal život lidem a všem, kteří se chytili do pasti
negativního stavu.
Než jsem to ale uskutečnil, musel jsem zobrazit všechny aspekty bytí lidským
tvorem a ocitnutí se v procesu umírání. Umírání bylo posledním pokušením,
kterého jsem se musel zúčastnit stejným způsobem, jakým jej budete muset
podstoupit vy všichni. Bude to i vaším posledním pokušením. Jako typický lidský
tvor jsem se obával umírání a všeho, co se Mi už-už mělo stát. Z té pozice jsem
se modlil ke Svému Otci, ptaje se Ho, zda by Mě nemohl ušetřit tohoto
strašného osudu. Zároveň tím, že jsem třikrát za sebou velmi jasně řekl ‚ať se
koná Tvá, a ne Má vůle‘, podřídil jsem svou lidskost Své Božské Esenci a
Substanci, a tím okamžikem jsem se směle připravil na všechno, čím jsem
potřeboval projít, abych úspěšně završil Své poslání. Tím, že jsem se podřídil
vůli Svého Otce, fakticky jsem přemohl všechna pokušení a byl jsem připraven
na všechno, co se chystalo stát. Jak sis všiml, stalo se to třikrát a třikrát jsem
nalezl své tři učedníky spát; a třikrát jsem jim řekl, ‚bděte a modlete se, abyste
neupadli do pokušení. Duch sice chce, ale tělo je slabé‘.

25

‚Třikrát‘ představuje v diskutované konotaci stav integrace všech aspektů Mé
lidské přirozenosti a, pokud jde o proces, její přípravu na sjednocení s Mou
Božskou Esencí a Substancí, která vyvrcholila získáním a ustanovením Mé Nové
Přirozenosti. V případě Mých učedníků to, že jsem je našel třikrát spát,
znamená jejich úplné odloučení od reprezentující funkce, kterou měli, a jejich
opětovný návrat zpět k jejich bývalé kondici, zakořeněné v jejich vlastní typické
lidské přirozenosti. Toto bylo nutné ustanovit, aby se negativnímu stavu
umožnilo nastoupit a připravit lidstvo na zradu všech pravých duchovních
principů týkajících se Mé Pravé Přirozenosti. Jen co usnete, tedy jen co
ignorujete svou duchovní esenci a substanci (což znamená upadnutí do
hlubokého spánku), tím faktorem se ukotvíte ve svém zevnějšku, kde neexistuje
nic z pravého života, a tudíž je v něm všechno jakoby v hlubokém spánku.
V tomto konkrétním případě spící učedníci představovali rozpoložení lidstva ve
stavu úplné odloučenosti a ústupu od všeho vskutku duchovního a od všech
aspektů pozitivního stavu, které jsou zakořeněny v lásce a dobru, moudrosti a
pravdě a v pozitivních skutcích a víře. Absence těchto nejzákladnějších
předpokladů života, jakéhokoliv života vůbec, navozuje stav podobný
hlubokému, neprobuditelnému spánku. Aby se vyhnuli této kondici, musel jsem
jim připomenout, že pouze duchovní faktory života jsou schopny překonat
jakékoli stavy pokušení a mají nějaký význam, moc a platnost. Všechno ostatní
z lidské přirozenosti, reprezentované zde tělem, je slabé, a tudíž velmi náchylné
k podlehnutí pokušením negativního stavu.
Jak bylo uvedeno v jednom z předcházejících Dialogů, znamená to také, že
jestliže se ukotvíte pouze v lidských aspektech své přirozenosti, ocitnete se
v permanentním stavu pokušení, protože lidský život, jakož i negativní stav
všeobecně, není ničím jiným než stavem nepřetržitého pokušení. Ve vašem
jednotlivém případě je scéna, popsaná ve výše citovaných verších, varováním,
že za aktuálně existujících podmínek, během současné fáze probíhajícího
posunu, jste vstoupili do svého vlastního posledního stavu pokušení, který bude
pokračovat až do vašeho odvolání. V průběhu této fáze budou síly negativního
stavu vynakládat maximální úsilí, aby vás uspaly, a tím, jak bylo uvedeno výše,
vás odloučily ode Mne nebo od té části vaší přirozenosti, jež je ode Mne a ve
které jsem přítomen; a také, aby vás odloučily od vaší intuice. Když jste ve stavu
spánku, vaše intuice dříme rovněž.
Jakým způsobem by se z praktického hlediska mohl tento spánek projevovat ve
vašem individualizovaném a zosobněném životě? Za prvé, ignorováním vaší
schopnosti vidět věci takové, jak se odehrávají za scénou, a ne na scéně nebo
ve scéně. Jinými slovy, hodnocením a potvrzováním všeho z typického lidského
hlediska. Za druhé, trávením veškerého vašeho času v aktivitách, které nemají
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žádnou duchovní hodnotu nebo konotaci. Za třetí, děláním kompromisů ve
vašich duchovních hodnotách, pokoušejíce se vyhovět někomu jinému
(například vašemu partnerovi, který oponuje vašemu zapojení v Mém a s Mým
Novým zjevením), a ospravedlňováním a vymýšlením si důvodů pro vaše
typické lidské postoje, chování, přání, snahy, touhy, požadavky a potřeby, které
samy o sobě a jako takové nemají žádnou duchovní hodnotu a které jsou
dočasné a pominutelné. Za čtvrté, zapomínáním komunikovat se Mnou a se
členy své duchovní rodiny a Nového vesmíru prostřednictvím čtení, přemýšlení
a meditováním o všem, co se nachází v Mém Novém zjevení. Za páté,
nevhodným upřednostňováním vašich každodenních aktivit, dávajíce přednost
neduchovním a nepozitivním aktivitám, které by byly dány na vrchol seznamu
vašich priorit. Za šesté, trávením většiny vašeho času, na základě vašeho
vlastního přání, ve společnosti těch, kterým učaroval negativní stav, jsouce jeho
věrnými agenty, kdy se za žádných okolností nežádá, abyste byli v jejich
společnosti. A za sedmé, obklopením se všemožnými objekty a subjekty, živými
i neživými, které spotřebovávají většinu vaší energie a času, takže jste příliš
unaveni, abyste něco z nich věnovali duchovním činitelům vašeho života.
Nuže, tyto situace a mnohé jim podobné vás budou, duchovně řečeno, uspávat,
Negativní stav bude dělat všechno, co je v jeho moci, aby vás držel v tom
spánku, aby nic z vašich drahocenných energií nebylo věnováno vašemu poslání
v Mých službách. Takto se diskutovaná událost týká vaší současné situace. Plně
se týká vás všech - Mých představitelů. Proto, abyste se vyhnuli upadnutí do
tohoto spánku, bděte a modlete se (to znamená čtěte, přemýšlejte a meditujte
o Mém Novém zjevení a pravidelně komunikujte se Mnou a se členy vašich
duchovních rodin a se členy Nového vesmíru jakýmikoli prostředky, které máte
k dispozici). Protože duch sice chce, ale tělo je slabé. Jinak byste mohli
dopadnout jako Moji učedníci, kteří utekli po Mém zatčení; nebo jako Petr, jenž
Mě zradil třikrát, tvrdě, že Mě nikdy neznal. A toto je všechno, o čem dnes
potřebujeme hovořit.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto aktuální připomínku.
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Dialog 103
10. září 1999
Peter: Dnes u mne dochází k nějakým protivným rušením při zahájení procesu
zaznamenávání tohoto Dialogu. Mám pocit, že někdo nebo něco nechce, abych
zaznamenal cokoli z toho, o čem dnes potřebujeme diskutovat. Mám příval
otázek přicházejících od Tvých evropských představitelů. Jedna z těchto otázek
je zajímavá tím, že přichází od velmi mladého Marka (mladší než 14 let)
z Ostravy, z České republiky, který četl některé knihy Tvého Nového zjevení.
Jeho otázka se týká záležitosti sexuálního poměru v pozitivním stavu, který si
vyžaduje tři, a ne dvě osoby, přičemž třetí osobou jsi Ty. Otázky ostatních lidí,
nebo alespoň dvě z nich, není vhodné pokládat, protože jsou buď příliš
individuální, týkající se pouze osobních záležitostí tazatele, nebo je nemáme
pokládat, protože se týkají specifických souvztažností národů a jejich
národností (Cikánů a jejich role v tomto konkrétním případě). Ty osobně jsi
žádal, že otázky jako tato by se z bezpečnostních důvodů neměli pokládat.
Ovšem, než se budeme věnovat odpovědím na kteroukoliv z těchto otázek,
možná máš Ty něco jiného, co bys uvedl do naší pozornosti v toto frustrující
ráno.
Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, pro tebe je to frustrující ráno, maje tak
mnoho problémů se svými počítačovými programy, které ti neustále selhávají.
Je to znamením, že negativní stav nechce, abyste věděli o čemkoliv, co bych
vám všem dnes ráno chtěl oznámit předtím, než se budeme věnovat otázce
velmi mladého Marka a, pokud bychom měli ještě stále čas, také některým
otázkám jiných.
Potřebujeme si trochu více promluvit o pojmech, pomocí kterých sentientní
entity a lidé popisují Mou Absolutní Přirozenost. Za prvé, když jsme určovali
takové termíny jako Život, Láska, Dobro, Moudrost, Pravda, Pozitivní Skutky,
Víra, Energie, Teplo, Světlo, Oheň, Svoboda, Nezávislost, Radost, Rozkoš,
Potěšení, Smích, Zábava, Pořádek, Manifestace, Sexualita, Jednota, Sjednocení,
Harmonie atd., že mají ve Mne svou vlastní Absolutní Realitu v tom smyslu, že
jsou sebeuvědomělé, sebesentientní, sebereálné, sebevnímající, samo žijící,
v některých lidech a dalších obyvatelích pekel to mohlo vyvolat velmi nesprávný
dojem, že trpím poruchou rozpadu osobnosti (maje několik osobností). Tuto
záležitost musíte chápat tak, že všechny tyto kategorie jsou ve Mně plně
sjednoceny do jednoty svých funkcí, a co je nejdůležitější, že jsou sentientně
živé. Protože Já jsem Jediný/Jediná, Kdo je sentientní, naživu a žijící
Samostatně, Sám/Sama od Sebe, Sám/Sama ze Sebe a Sám/Sama s Sebou,
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cokoli, co se nachází v Mé Přirozenosti, plně odráží tuto kondici a je to stejné,
jako jsem Já, protože ony všechny jsou mnou a Já jsem jimi v plném významu
tohoto pojetí. Ony jsou Mou Pravou Přirozeností a Já jsem jejich Přirozeností.
V tom smyslu můžete jasně říci, že, v jejich absolutní konotaci a kondici, Já jsem
Život; Já jsem Láska; Já jsem Dobro; Já jsem Moudrost; Já jsem Pravda; Já jsem
Pozitivní Skutky; Já jsem Víra; Já jsem Energie; Já jsem Teplo; Já jsem Světlo; Já
jsem Oheň; Já jsem Svoboda; Já jsem Nezávislost; Já jsem Radost; Já jsem
Rozkoš; Já jsem Potěšení; Já jsem Smích; Já jsem Zábava; Já jsem Pořádek; Já
jsem Manifestace; Já jsem Sexualita; Já jsem Jednota; Já jsem Sjednocení; Já
jsem Harmonie atd. Zcela zároveň jsem ale víc než to všechno. Mám v Sobě
něco - v Jádře samotné Mé Esence a Substance, co je víc než to všechno a co
nelze pojmenovat; nebo co není možné pojmenovat žádnými slovy, pojmy,
idejemi, obrazy či čímkoliv, co je k dispozici výrazovým schopnostem jakékoliv
sentientní mysli. Problémem pojmenování kteréhokoliv z těchto atributů je
fakt, že když se pojmenují nebo koncipují nebo představí nebo pojmou
jakýmkoliv dostupným způsobem, protože toto pojmenování uskuteční relativní
mysl sentientních entit, tyto sentientní entity na základě faktoru své relativity
omezí úplně a kompletně pochopení a porozumění Absolutního Významu
těchto pojmů, a tedy Mé Pravé Absolutní Nové Přirozenosti. Toto je důvod,
proč Absolutní Jádro Mé Samotné Absolutní Přirozenosti nemůže být nikým
pojmenováno. Když je Absolutní, na základě logického faktoru Své Absolutnosti
nemůže být ničím nebo nikým omezeno.
Zároveň můžete říci, že, v jejich absolutním obsahu a významu, Život je Mnou;
Láska je Mnou; Moudrost je Mnou; Pravda je Mnou; Pozitivní Skutky jsou
Mnou; Víra je Mnou; Energie je Mnou; Teplo je Mnou; Světlo je Mnou; Oheň je
Mnou; Svoboda je Mnou; Nezávislost je Mnou; Radost je Mnou; Rozkoš je
Mnou; Potěšení je Mnou; Smích je Mnou; Zábava je Mnou; Pořádek je Mnou;
Manifestace je Mnou; Sexualita je Mnou; Jednota je Mnou; Sjednocení je
Mnou; Harmonie je Mnou; a všechno ostatní pozitivní je Mnou. Zároveň je však
toho víc Kdo skutečně jsem než pouze tyto sentientně živé atributy Mé Pravé
Nové Přirozenosti.
Takže, není to tak, jako bych byl rozdělen na mnoho osobností, protože význam
definice pojmu ‚Absolutní‘ naznačuje, že všechny jsou ve Mně a Já jsem ve
všech, ale úplně zároveň je všechny ve Své Absolutní Esenci a Substanci
přesahuji. Já jsem víc, mnohem víc, než všechny tyto pojmy a to, co v sobě
zahrnují, obsahují a co označují. Tuto skutečnost musíte mít neustále na
paměti, abyste neupadli do nevhodného chápání pravého významu těchto
pojmů a Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Je důležité uvědomovat si neustále
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tyto skutečnosti v přípravě na uvolnění nového a odlišného aspektu Mé Nové
Přirozenosti.
Kromě toho, v Mém Absolutním Stavu a Absolutním Procesu jsou všechny tyto
termíny nebo atributy vzájemně zaměnitelné. Můžete tedy například říci, že
Láska je Energie a Energie je Láska; Láska je Manifestace a Manifestace je
Láska; Láska je Sexualita a Sexualita je Láska; Láska je Moudrost a Moudrost je
Láska; Láska je Pravda a Pravda je Láska; Láska je Svoboda a Svoboda je Láska;
Láska je Nezávislost a Nezávislost je Láska atd. Můžete použít kterýkoliv
z těchto atributů a všechno ostatní, obsažené ve Mně, a vzájemně je zaměnit,
protože jsou integrované a sjednocené v celku Mé Jednotnosti a Jedinosti.
Za druhé, Výše uvedené termíny a pojmy, jak je pojímají, chápou a definují lidé
a všichni ostatní v zóně vymístění, jsou v porovnání s tím, jak jsou pojímány,
chápány a definovány v pozitivním stavu, úplně a kompletně zkreslené a
zfalšované, a následně nanejvýš nevhodně aplikované ve všech jejich
kontextových vlastnostech. Jak si pamatuješ, Petře, před mnoha lety jsem tě
informoval, že v lidském životě a v životě všech v negativním stavu neexistuje
ani jeden pojem, termín, idea nebo podobné věci, ano, ani jediný, který by
nebyl v nějakém směru nebo nějakým způsobem zkreslený a/nebo zfalšovaný.
Tenkrát jsme použili termín ‚myriády zkreslení všude a ve všem‘. Ten výrok a to,
co skutečně znamená, platí pro současnost v ještě větší míře než pro tehdejší
dobu. Jak negativní stav spěje ke své konečné a nejintenzivnější kondenzaci ve
svém okruhu působnosti a na planetě Nula, výše uvedené termíny jsou víc a
více zkreslovány, falšovány, nesprávně chápány, dezinterpretovány a
nesprávně aplikovány. Faktor omezení, tak vlastní lidské přirozenosti a
přirozenosti negativního stavu, umožňuje, aby se to stalo.
Aby se dosáhlo úplné pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě, je
nutné odvést lidi co možná nejdále od byť i jen vzdáleného chápání a aplikace
toho, co tyto termíny, pojmy a ideje skutečně znamenají a označují. Čím
správněji a vhodněji by lidská mysl chápala tyto pojmy a čím účinněji by
aplikovala jejich pravý význam, tím méně šancí by měl negativní stav na své
pseudovítězství na vaší planetě. Proto si buďte vědomi, že v současnosti
pokračuje maximální úsilí sil negativního stavu co nejvíce zkreslit a zfalšovat
chápání těchto termínů, jakož i to, jak se zrcadlí či aplikují z hlediska všech
svých vlastností a aspektů v lidském každodenním chování. Hlavní snahou
negativního stavu v tomto bodě je, přirozeně, totální zfalšování toho, jak lidé a
všichni tvorové a sub-tvorové v doméně negativního stavu vnímají, pojímají,
chápou a přijímají Mne a Mou Pravou Přirozenost. Jelikož všechny tyto pojmy
jsou chápány jako substanciální a esenciální atributy Mé Nové Přirozenosti,
jejich zkreslení, zfalšování a nevhodné pojímání vede u nich k nejbláznivějšímu,
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nejnepravdivějšímu a nejšílenějšímu chápání a přijímání toho, Kdo jsem, Jaká je
vlastně Má Pravá Přirozenost a jaký vztah navazuji s každým ve svém Stvoření,
pseudostvoření a s lidmi.
Jestliže Já jsem vším, co tyto termíny v pravé realitě jejich Absolutního Stavu
obsahují, a jestliže jsou ony ve svém vlastním Absolutním stavu Mnou, a jestliže
Já jsem víc, mnohem víc, než ony všechny, potom, aby měl negativní stav
jakoukoliv šanci pseudozvítězit nebo být původně aktivován, bylo nutné přijít se
dvěma fundamentálními faktory: Za prvé, bylo nevyhnutelné přijít s úplnými
opaky toho, co tyto termíny znamenají a označují v jejich pravé podstatě a
obsahu, jak byly formulovány v jejich prapůvodním stavu a procesu a jak se
odrážejí ve Mně a v Mých aktivitách. V tomto případě aktivátoři negativního
stavu úspěšně vymysleli a definovali takové termíny jako nenávist, zlo, lež,
nepravda, závislost, omezení, nejednotnost a všechno ostatní, co má opačné
charakteristiky ke všemu, co je obsaženo v přirozenosti výše uvedených
pozitivních termínů.
Za druhé, aktivátoři negativního stavu, vědouce, že by bylo vysloveně nemožné
zcela a v dostatečné míře vymazat Mé Jméno a to, co znamená, z myslí jejich
fabrikátů a lidí, zkreslili a zfalšovali význam těch termínů takovým způsobem,
aby v nich nezůstalo nic z jejich původního významu.
Podvod této situace je zcela zřejmý. „Ano“, řekli si, „ponecháme všechny ty
pojmy ve slovníku lidí a všech ostatních obyvatel negativního stavu, ale
implantujeme do jejich myslí úplně jiný význam, než co skutečně znamenají. A
nejen to, ale zfabrikujeme početné náboženské a pseudoduchovní trendy
v rámci naší oblasti působnosti a na planetě Nula, které by ve jménu Božím
účinně propagovaly, udržovaly a vyvolávaly tento totálně falešný význam
v myslích všech lidí a ostatních obyvatel naší domény, a prostřednictvím
kterých by byli všichni úspěšně drženi ve spárech negativního stavu.“
Nejvíce zvráceným zdůvodněním tohoto faktoru v myslích aktivátorů
negativního stavu a fabrikátorů lidí a ostatních bylo to, že zfalšováním a
zkreslením pravého významu výše uvedených pojmů, a tedy zfalšováním a
zkreslením pravdy o Mé Přirozenosti, a nyní o Mé Nové Přirozenosti, Mě
úspěšně vyloučili ze životů jich všech. Jinými slovy, tím se ke Mně obrátili zády,
abych nebyl přímo přítomen v aktivitách jejich životů. Je řečeno ‚přímo
přítomen‘. Tato dvě slova naznačují, že existuje Má nepřímá přítomnost v jejich
životech v tom smyslu, že jakýkoliv život, aby žil a byl naživu jakýmkoliv
způsobem nebo pseudozpůsobem, lze odvodit pouze z Absolutních Energií
Mého Absolutního Života. Jak tyto energie ze Mne nepřetržitě a bez ustání
sálají a vyzařují, podporují životy a pseudoživoty všech a všeho.
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Jen co jsou ale tyto Energie tam venku (obrazně řečeno), každý si je může vzít a
využít je na jakýkoliv účel chce. V tomto případě byly využity na účel aktivace
negativního stavu a na fabrikaci lidí a ostatních negativní přirozenosti. A
protože ty Energie jsou Mými Energiemi, Já jsem v nich přítomen jako ve Svém
Vlastním. To, že se obyvatelé negativního stavu ke Mně obrátili zády,
neuznávajíce a nepřijímajíce pravý, původní zdroj těch Energií, je zcela jiný
příběh. Tím, že to učinili, a toto opakuji, vyloučili ze sebe a v sobě Mou
přítomnost. A takto je udržovaný a možný pseudoživot každého v negativním
stavu a v lidském životě v jeho negativních aspektech. Každý, kdo ze sebe a
v sobě na základě své svobodné vůle a volby úspěšně vyloučí Mou přítomnost,
vylučuje současně všechny ty atributy, které se odrážejí ve výše uvedených
termínech. Na základě jejich vyloučení žijí životy lží, podvodů a falešností. Takto
je ve své pseudoesenci a pseudosubstanci definován pseudoživot.
V podstatě tedy můžeme se stoprocentní jistotou říci, že během historie lidstva
a během historie celého negativního stavu nebylo nikdy nic pravdivé, pravé a
správné v pojímání, chápání a přijímání Mé Pravé Přirozenosti kýmkoliv. Takže
v lidském pojímání a chápání takové termíny jako život, láska, moudrost, dobro,
pravda, pozitivní skutky, víra, energie, světlo, teplo, oheň, svoboda, nezávislost,
manifestace, radost, rozkoš, potěšení, sexualita, zábava, jednota, sjednocení,
harmonie a všechno ostatní pozitivní povahy, nebyly nikdy v žádném z jejich
aspektů náležitě a správně pojímány, chápány, definovány a aplikovány. Ve
skutečnosti můžete s jistotou říci, že před tyto pojmy, aby odráželi pravou
realitu tohoto faktu, byste mohli klidně přidat slovo ‚anti-‘. Proto by to byl antiživot, anti-láska, anti-dobro, anti-pravda, anti-pozitivní skutky, anti-víra, antienergie, anti-světlo, anti-teplo, anti-oheň, anti-svoboda, anti-nezávislost, antimanifestace, anti-radost, anti-rozkoš, anti-potěšení, anti-sexualita, anti-zábava,
anti-jednota, anti-sjednocení, anti-harmonie a anti-všechno. Nebo místo slova
‚anti‘ byste také mohli před nimi použít slovo ‚pseudo‘. Proto není v tomto
pravém významu v lidském životě, a ohledně něho, a v životě negativního
stavu, a ohledně něho, nic reálné. Ve všech aspektech jejich
pseudomanifestace nejsou ničím jiným než podvodem a lstí.
Kvůli tomuto neoddiskutovatelnému faktoru to, co má lidstvo a všichni
obyvatelé negativního stavu, není Bůh - Já, ale Anti-Bůh nebo Pseudo-Bůh - NeJá, který je jim prezentován jako jediný pravý Bůh. A kvůli početným
pseudoduchovním a náboženským hnutím se dávají touto lží oklamat.
Jak se toto téma týká současného stavu záležitostí v souvislosti s vámi, Mými
představiteli, a v souvislosti s charakterem fáze aktuálně probíhajícího posunu?
Můžete očekávat pokus sil negativního stavu svést vás pomocí pěkných,
přesvědčivých, tolerantních, vzájemně se akceptujících a podporujících
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náboženských a pseudoduchovních debat, publikací a prohlášení, které budou
využívat všechny výše zmíněné termíny, předstírajíce, že znají, chápou, přijímají
a podporují jejich pravý význam takovým způsobem, jak jsou chápány a
praktikovány v pozitivním stavu. Budou vám je tedy prezentovat jako pozitivní
stav. A protože budou znít tak pěkně, tak přesvědčivě, tak pravdivě, tak
upřímně, tak pozitivně a tak dobře, bylo by velmi těžké nedát se jimi oklamat
nebo nepřijmout je jako přicházející od pravého Pána Ježíše Krista - Mne.
Nezapomínejte na současnou rafinovanost negativního stavu a všech jeho
poskoků. Tuto rafinovanost čerpají z vědomostí o Mém Novém zjevení. Jak jste
si vědomi, Mé Nové zjevení bylo a je zpřístupněno každému. Rovněž bylo
zpřístupněno silám negativního stavu. Z něj se naučili všechna pěkná slova a to,
jak mluvit, co říct a jak se navenek chovat, aby mohli jejich agenty a falšovatele
všichni přijmout jako Mé pravé představitele.
Poučením z této těžké situace je fakt, že ne všichni, kteří k vám v blízké
budoucnosti přijdou v kůži Mých pravých představitelů a kteří budou tvrdit, že
přijímají Mé Nové zjevení jako zdroj Absolutní Pravdy pro současný cyklus času,
jimi budou. Budou tak vypadat, ale bude to jen zdání, ne skutečná realita.
Snaha sil negativního stavu bude v tomto ohledu nesmírná. Pochopitelně
nechtějí, abyste o tom věděli. To je jeden z důvodů, Petře, proč jsi měl dnes
ráno tolik problémů se svými počítačovými programy. Velmi usilovně se
pokoušely zabránit tomu, aby byl tento jednotlivý Dialog a to, co obsahuje,
uveden do vaší plné pozornosti. Abyste se nechytili do této konkrétní pasti,
ověřte si jakákoli taková tvrzení se Mnou prostřednictvím vaší intuice. Ti z vás,
kteří tvrdí, že si velmi málo uvědomují působení své intuice, budou schopni
rozeznat toto nebezpečí na základě vědomé prosby, abych jim pomohl zjistit
jakékoli nesrovnalosti ve vnějším chování takových osob, které by bylo
neslučitelné s principy Mého Nového zjevení, jakož i s tím, co je a co bude
zjeveno v těchto Dialozích.
Ovšem tuto situaci můžete také využít ve svůj prospěch. Jen co zjistíte, že jde o
takový případ, můžete té osobě pomoci tak, že uvedete do jeho/její pozornosti
možnost jeho/její konverze do pozitivního stavu, nabízeje mu/jí tím, aby se
v pravé realitě stal/a Mým pravým představitelem. Taková možnost skutečně
existuje a je reálná dokonce i v současné době. S jistotou můžete říci, že
v současné době je tato možnost ještě reálnější, než byla v minulosti. Proto
byste se neměli vyhýbat nikomu takové povahy nebo byste se neměli
distancovat od takové osoby, pokud by se taková osoba po odhalení své pravé
totožnosti na základě své vlastní svobodné vůle a volby nerozhodla, že se bude
distancovat od vás. Pamatujte si, jste tu, abyste dali živý, konkrétní a žijící
příklad toho, co je to být Mým představitelem - tím, kdo žije a nachází se svým
pravým duchem a duší uprostřed pozitivního stavu, zatímco je úplně současně
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svým lidským tělem uprostřed negativního stavu a v lidském životě v jeho
negativních aspektech. Pamatujte si tento fakt!
Takže, kvůli zopakování, pro vaše správné duchovní uvědomění je velmi
důležité, abyste si byli vědomi těchto faktů, týkajících se pravého významu výše
uvedených pojmů, a jak jsou v lidském jazyce nesprávně chápány, zkresleny,
zfalšovány a neodrážejí skutečnou realitu jejich pravého významu. Tento faktor
byl už do vaší pozornosti uveden v jednom z posledních Dialogů. Opakujeme to
kvůli zdůraznění.
Na základě těchto informací se možná někteří z vás budou ptát na autentičnost
a pravost, jakož i na správné chápání každého termínu, pojmu, ideje, principu
nebo čehokoliv, co je obsaženo v Mém Novém zjevení ve všech jeho zdrojích.
„Koneckonců“, můžete si říci, „používáme slova typického zkreslujícího a
zkresleného lidského jazyka. Jestliže tato slova neodrážejí pravou realitu toho,
co je za nimi nebo jaký je pravý význam oznamovaných informací, jak potom
víme, zda je naše chápání čehokoliv, co je obsaženo v Novém zjevení, správné,
přesné a vhodné, odrážejíce pravou realitu Slova Pána Ježíše Krista?“
Co se týká kteréhokoliv čtenáře Mého Nového zjevení, pokud k němu
přistupuje s pozitivním a dobrým úmyslem, kvůli principům, kvůli tomu, aby se
dozvěděl pravdu a za účelem praktikování jeho principů, bez jakýchkoli
postranních úmyslů, potom v tom případě Já nadělím takovou osobu zvláštním
typem intuice, která mu/jí bude předávat správný smysl toho, co je skutečně za
použitými slovy. Všechny Mé pravé představitele na planetě Nula jsem vybavil
takovou zvláštní a specifickou intuicí, kromě obecného typu intuice,
aplikovatelné na správné pochopení jiných záležitostí. Tato specifická intuice se
týká výhradně a pouze správného chápání a přijímání všech principů Mého
Nového zjevení. Toto je důvod, proč jste vy - Moji představitelé - byli během
vašeho čtení schopni zjistit, pochopit a přijmout pravdu Mého Nového zjevení
bez jakýchkoli zjevných těžkostí. A pokud u některých z vás došlo k nějakým
počátečním obtížím s jeho chápáním a/nebo přijetím, dokázali jste je překonat
díky dostupnosti této zvláštní a specifické intuice ve vás, ve které jsem
byl přítomen nejneobyčejnějším a nejsilnějším možným způsobem. Skrze tuto
Mou přítomnost jsem vás vedl ke správnému pochopení a přijetí všeho, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, navzdory faktu, že nebylo žádné jiné
východisko než použít typická slova typických lidských jazyků (angličtiny,
ruštiny, španělštiny, češtiny a slovenštiny). Takto byl problém v tomto ohledu
vyřešen. A takto bude vyřešen s každým, kdo bude přistupovat ke čtení Mého
Nového zjevení v budoucnu (samozřejmě, abychom si to znovu zopakovali, jen
pokud se k němu přistupuje se správným a pozitivním úmyslem, způsobem
navrhnutým výše. Pokud ne, potom by to vedlo k ještě větším zkreslením a
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falzifikacím a k vyloženému odmítnutí všeho, co se v něm nachází, než by tomu
bylo jinak).
Obsah tohoto Dialogu má přímý vztah k otázce velmi mladého Marka z České
republiky. Jeho otázka se týká nutnosti Mé přímé přítomnosti během
pohlavního styku dvou pozitivních sentientních entit v pozitivním stavu. Proč je
to tak životně důležité a zásadní, že Já osobně potřebuji být zapojen do tohoto
důležitého procesu?
Jak je zřejmé z výše uvedené diskuse, v pravé pozitivní konotaci sexuality, jak je
pojímána, chápána a praktikována v pozitivním stavu, tato pochází
z Absolutního Stavu Mé Sexuality, protože Já jsem Absolutní Sexualitou a
protože Absolutní Sexualita je Mnou. Ona ve Mně sentientně funguje.
Prostřednictvím ní a pomocí ní vyzařují a sálají její energie do celého jsoucna a
bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí, udržujíce a podporujíce tvořivý proces
života všude v pozitivním stavu a dávajíce podněty k fabrikaci lidí a všech
v negativním stavu, ovšem bez toho, aby uznali a přijali, že je to faktem jejich
vlastního pseudoživota.
A nyní, když dva jedinci opačného pohlaví v pozitivním stavu k sobě přistupují
za účelem pohlavního styku, vždy si uvědomují omezení, která mají vzhledem
ke své relativní kondici. Uvědomují si také, že jakýkoliv sexuální akt je možný
jen proto, že má svůj Absolutní zdroj - Mne, který jim umožňuje, aby se
angažovali v takovém aktu. Aby měli úplný, neomezující a neomezený zážitek
sexuality v její pravé esenci a substanci, jak to má být, a aby získali větší poznání
Mé Přirozenosti a sebe navzájem, a aby zažili pravou radost, potěšení, rozkoš,
zábavu, euforii a všechno ostatní čistě pozitivní, obsažené v takovém aktu,
potřebují pozvat Mne, abych se podílel na tom procesu, protože Já jsem jediný
dostupný Absolutní Zdroj všech těch blažeností v jejich absolutních kondicích,
stavech a procesech. Vzhledem ke své relativní kondici by takoví dva jedinci
beze Mne nebyli schopni zažít plnost a kompletnost sexuálního poměru. Proto
by jejich milostné akty velmi brzy skončily nudou, prázdnotou, nesmyslností,
nekomunikativností a nenaplněním, bez jakékoliv schopnosti přenést k nim
jakékoliv nové poznání o Mně a o nich navzájem. Kdyby se mělo stát něco
takového, bezděčně by skončili v negativním stavu, protože jen v negativním
stavu sexuální akt plodí tento typ výsledku.
Důvod, proč má sexualita v negativním stavu a v lidském životě tendenci
skončit takovým negativním způsobem, je ten, že z jejich sexuálních praktik je
Má přímá přítomnost zcela vyloučena. Jestliže vyloučíte samotný zdroj všeho,
co se nachází v pravé sexualitě, vyloučíte z ní její schopnost přenést k vám její
pravý smysl a účel. V tom případě skončíte ve stavu zklamání a prázdnoty, bez
jakéhokoliv pravého naplnění a skutečného uspokojení. Získáte pouze dočasné
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zdání naplnění a uspokojení. Z této situace v lidském sexuálním životě, jakož i
v sexuálním životě všech v negativním stavu, pocházejí všechny formy
sexuálních perverzností.
Existuje však i další tajemství sexuality v pozitivním stavu, pokud jde o potřebu
Mého osobního a přímého zapojení v jakémkoli sexuálním aktu dvou jedinců
opačného pohlaví. Sexualita ve Mně, jelikož je ve své Absolutní Sentienci a
jelikož je hlavním a životně nejdůležitějším zdrojem energií životní síly,
prostřednictvím a pomocí kterých jsou všechny obsahy života přenášeny
k Mému Stvoření i pseudostvoření, z toho důvodu její hlavní a podstatná část
pramení ze samotného Jádra Mé Nové Přirozenosti. Je to to Jádro, které
nemůže být pojmenováno, pojmuto, porozuměno a pochopeno žádnou
relativní sentientní myslí. Ve skutečnosti tato část Mé Sexuality udržuje
jakoukoliv možnost existence sexuálního života. Aby se sexuální akt mohl
odehrát ve své čistě a výlučně pozitivní konotaci, je třeba Má osobní účast, aby
ze samotného Jádra Mé Nové Přirozenosti mohlo být k těm dvěma jedincům
přeneseno úplně všechno, co je obsaženo v pozitivní sexualitě. Bez Mého
zapojení z pozice toho Jádra by se během takového sexuálního aktu nemohlo
odehrát nic pozitivní a trvalé povahy. V tom případě by sexualita velmi brzy
ztratila svůj pravý význam, a v důsledku toho by každý ztratil stimuly pro
tvoření a pro své vlastní žití.
Mé Jádro je s kteroukoliv sentientní entitou v pozitivním stavu spojeno skrze
její sexualitu, která je zprostředkovatelem pozitivnosti všeobecně. V tomto
tvrzení je hluboké tajemství. Samotná přirozenost pozitivního stavu, jelikož je
pozitivní, jak víš, Petře, pochází z Mé Absolutní Přirozenosti, která je Absolutně
Pozitivní. A nyní, tato samotná Pozitivnost, na základě které je vůbec možný a
ze které pramení život pozitivního stavu, pochází a je přenášena ke všem
v pozitivním stavu ze samotného Jádra Mé Absolutní Kondice, Stavu a Procesu.
I když toto Jádro a podstatu toho, co ke všem přenáší, nemůže v žádném
případě pojmenovat, porozumět a pochopit žádná relativní sentientní mysl,
nicméně je to potřebné zaintegrovat do relativního celku sentientní mysli, aby
se zachovala její přirozenost být pozitivní nebo aby se zachovala pozitivnost
všeobecně. Jinými slovy, aby vůbec byl a existoval pozitivní stav, musí být na
přijímajícím konci toho, co je neustále transmitováno ze samotného Jádra Mé
Absolutní Nové Přirozenosti, nebo, abych to řekl jinak, bez spojení s tímto Mým
Jádrem pozitivní stav nemůže ani žít či být na živu, ani nemůže být pozitivní,
obsahujíce ve své relativní kondici všechno, co se nachází v Mé Nové
Přirozenosti v její Absolutní Kondici.
A nyní, jak bylo uvedeno výše, relativní sentientní mysl nemůže bez tohoto
spojení vůbec přežít. Zároveň, na základě svého vlastního úsilí, kvůli své
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relativní kondici a kvůli své neschopnosti uchopit, pochopit a porozumět
čemukoliv, co se nachází v tom Jádře, není schopna sama se spojit s tím Mým
Jádrem. Abych tedy umožnil, aby došlo k tomu spojení, a abych zachoval život
pozitivního stavu v jeho čisté pozitivnosti, Já osobně potřebuji být přítomen
v každém v pozitivním stavu, abych to spojení mohl poskytnout všem
sentientním entitám v něm. Tohoto spojení se dosahuje prostřednictvím
pohlavního styku dvou pozitivních sentientních entit, během kterého se Já
osobně podílím na jeho průběhu jako třetí Osoba a během kterého jsem
schopen do nich přenést z toho Jádra všechno, co potřebují, aby pokračovali ve
svém životě a - co je nejdůležitější - aby mohli být nadále pozitivní. A protože
v pozitivním stavu jsou vždy nějaké entity, které se milují, na základě způsobu
jejich vnitřní a vnější spojitosti se všemi ostatními v pozitivním stavu je
prostřednictvím Mých velmi specifických Absolutních Sexuálních Energií,
pramenících z té jejich části, která je v Mém Absolutním Jádru, nepřetržitě a
věčně udržován život pozitivního stavu a jeho čistá a nekontaminovaná
pozitivnost. Nejenže je udržován, ale také poskytuje všem sentientním entitám
v pozitivním stavu nepřetržité stimuly, aby byly kreativní, produktivní,
konstruktivní, vynalézavé, progresivní a víc a více pozitivní ve svých vlastních
jedinečných, neopakovatelných a neduplikovatelných přirozenostech, podle
jejich vlastních práv a privilegií. Jak tedy z tohoto hlubokého tajemství vidíte, je
absolutně podstatné, že jsem do jakéhokoliv pohlavního styku dvojice zapojen
jako třetí Osoba, což se v Mém pozitivním stavu děje v každém daném čase.
Co se týká situace obyvatel negativního stavu a lidí v tomto ohledu, i když
během jejich pohlavního styku chybí Má přímá přítomnost, a proto mu chybí
jakákoliv pozitivní konotace způsobem, jakým je to v pozitivním stavu, nicméně
je tam nepřímá přítomnost v tom smyslu, že jakýkoliv život vůbec, dokonce i
když je to pseudoživot negativního stavu a lidský život, je možný pouze kvůli
životu pozitivního stavu. Takže, jak jsou všechny sentientní entity ve stavu
nepřetržitého přijímání Mého Života skrze a prostřednictvím jejich vlastního
pohlavního styku nebo milování se, energie vytvářené během takového aktu se
šíří všemi dimenzemi (obrazně řečeno) a jak vstupují do zóny vymístění a
dosahují planety Nula, umožňují všem jejím obyvatelům, aby pokračovali
v jejich pseudoživotě. Jaký dopad má toto tajemství na vás, Mé představitele na
planetě Nula? Abyste se přiblížili k výše uvedenému významu pohlavního styku
nebo milování se a abyste zredukovali, nakolik je to jen možné, negativní
konotaci lidské sexuality a jejích různých perverzností, kterými je lidská
sexualita tak hojně zamořena, doporučuje se vám, abyste Mě pozvali, abych byl
vždy přítomen během vašeho sexuálního styku. Kromě toho, abyste takový akt
učinili více pozitivním a více naplňujícím, doporučuje se vám také, abyste
poprosili členy vaší duchovní rodiny a členy Nového vesmíru, aby se zapojili do
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vašich sexuálních aktů. Na základě takového pozvání budou Sexuální Energie
z jejich části v Mém Absolutním Jádru schopny ustanovit se ve vašich životech,
poskytujíce vám lepší a účinnější stimuly a přání pokračovat ve vašem poslání
na planetě Nula, které máte ode Mne. A nejen to, ale, což je nejdůležitější,
taková spoluúčast všech z pozitivního stavu, kteří jsou vám přiděleni, jakož i Má
osobní účast, dostane vaši intuici na nejvyšší možnou úroveň za účelem
pochopení, uchopení a rozpoznání pravého významu a obsahu všech těch
termínů a atributů, o kterých jsme hovořili v první části tohoto Dialogu, jakož i
kvůli získání většího poznání Mé Absolutní Nové Přirozenosti, přirozenosti
jiných a vaší vlastní přirozenosti, na mnohem vyšší úroveň chápání jejich
pravého významu a obsahu, než vám byla do té chvíle k dispozici. Pamatujte si
to!
Když jste hovořili o velmi mladém Markovi, jak si pamatuješ, Petře, při své
komunikaci s Mgr. Kamilem Brančíkem z České republiky jste se oba dva divili,
jak je možné, že takový velmi mladý člověk, který nemá ani 14 let, čte a chápe
obsah Mého Nového zjevení. A nejen to, ale během vašich setkání byl
soustředěně přítomen, plně se na nich podílel, a dokonce pokládal velmi
vhodné a hluboké otázky. Potom ses dozvěděl o dalším případu mladého
děvčete, 16letého, které je prakticky slepé a které taktéž čte a praktikuje Mé
Nové zjevení. Její čtení je zvláštní tím, že nevidí jasně slova, ale během svého
soustředění se na ty slova je vidí nebo čte ne svýma očima, ale svým vnitřním
smyslem. Co vám říkají tyto příklady? Říkají vám, že text Mého Nového zjevení,
protože obsahuje Mé pravé Slovo v jeho Absolutní Pravdě, vyzařuje a vypouští
krásnou, nepřetržitě se obnovující a regenerující Ideu, která je schopna
dosáhnout myslí těchto velmi mladých lidí a přenést do nich pravý význam
svého obsahu. Tento fakt zrcadlí způsob, jakým je Nové zjevení Pána Ježíše
Krista ve všech jeho zdrojích čteno a přijímáno v Mém pozitivním stavu. A to je
všechno, o čem bychom dnes měli hovořit, Petře. Z toho důvodu bych
doporučoval, abychom odpovědi na další otázky odložili na náš další dialog pokud s tím souhlasíš, Petře.
Peter: Jednoznačně souhlasím. A děkuji Ti mnohokrát za všechna ta nádherná
slova.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A teď jdi v pokoji a přeji ti velice
příjemné odpoledne.

38

Dialog 104
13. září 1999
Peter: Už jistou dobu jsem trochu zneklidněn ohledně filosofické povahy
posledních dialogů. Já osobně je mám nejraději. Ale to je pouze má osobní
volba. S jistotou vím, že mnoho čtenářů těchto Dialogů v nich raději vidí diskuse
o praktických záležitostech každodenního žití na planetě Nula. Už jsme měli
jednu stížnost ohledně potíží s chápáním některých z těchto Dialogů. Také jsem
se doslechl, že někteří čtenáři dávají přednost praktickým, každodenním typům
témat, které rádi dostávají do jejich pozornosti. Nějaký komentář ohledně
těchto mých starostí nebo ohledně čehokoliv jiného ze Tvé strany, než se
budeme věnovat některým konkrétním otázkám?
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívej se na tuto záležitost následujícím
způsobem: Když se zabýváme záležitostmi multivesmírného významu, když se
zabýváme tématy týkajícími se složité struktury Stvoření a komplikovanosti
pseudostvoření, když hovoříme o něčem takovém, jako je přirozenost
Absolutního, a o podobných životně důležitých a významných tématech, je
nevyhnutelné zajít do jejich filosofických aspektů, protože pouze pomocí
takových metod jejich vysvětlení můžete dospět k nějakému správnému
pochopení toho, o čem to všechno je. Mohu vás ujistit, že v lidském jazyce
nebo způsobu uvedení neexistují žádné jiné metody, který by mohly náležitě
vyjádřit pravý význam všech těchto záležitostí. Nezapomínejte na jeden důležitý
fakt: V realitě veškerého jsoucna a bytí neexistuje nic zásadnějšího a
důležitějšího než správné chápání těchto záležitostí. Na jejich správném
chápání a pojímání závisí a je založena pozice každého v Mém Stvoření. Z té
pozice může každý navázat se Mnou nejvhodnější vztah.
Jedním z hlavních důvodů, proč se potřebujete zabývat tímto typem témat
nebo záležitostí a proč se jimi potřebujete zabývat čistě filosofickým nebo,
abych byl přesnější, čistě duchovně-filosofickým způsobem, a proč se s nimi
potřebujete zabývat z vaší pozice na planetě Nula, je založení správného
základu, na kterém by bylo možné v příhodné době účinně a úspěšně
dosáhnout eliminaci a/nebo nápravu všech zkreslení a falešností v lidském
životě. I kdyby měli mnozí z vás tvrdit, že mají problémy s chápáním toho, co
obsahují tyto typy Dialogů, nebo že je vůbec nechápou, i tím, že je čtete, ještě
stále přispíváte k budování takového základu. Z našeho hlediska jsou tyto typy
témat zásadní pro konečnou eliminaci negativního stavu než jakákoli jiná
témata. A přestože z pozice vašeho vlastního osobního a individuálního života,
způsob, jakým je potřebné nebo se žádá, abyste žili svůj život v roli Mých
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představitelů, jsou praktické záležitosti vašeho každodenního chování a váš
život všeobecně rovněž důležité a významné, nicméně z hlediska globálnosti
multivesmírných potřeb jsou naše duchovně-filosofické diskuse potřebnější a
žádanější než jakékoli jiné.
Nuže, toto neznamená, že od této chvíle se budeme vyhýbat takovým
praktickým diskusím. Budeme se jim věnovat, jak je to třeba a jak to bude
třeba, paralelně s těmi ostatními diskusemi. Na druhou stranu, vezměte do
úvahy typickou strukturu typické lidské mysli, jak ji původně zfabrikovali
pseudotvůrci. Celkem vzato, u většiny lidí mají jejich mysli tendenci spoléhat se
na něco a dávat přednost něčemu, co je pro ně důvěrně známé. Protože jejich
život byl strukturován takovým způsobem, aby se starali o své přijatelné
každodenní přežití na planetě Nula, jejich mysli se také zabývají raději pouze
tématy a chápou jen témata týkající se tohoto přežití nebo praktických
záležitostí toho přežití. Takové věci jsou jim důvěrně známé. Takto to původní
fabrikátoři lidstva záměrně uspořádali, aby měli lidé ve většině případů vrozené
problémy s chápáním témat multivesmírného významu, vyžadujících si
duchovně-filosofické myšlení; a aby se z toho důvodu vyhýbali, nebo aby
dokonce odmítali potřebu takového myšlení, aby během přemýšlení o nich
nechtěně neobjevili skutečnou pravdu o všem jsoucím a existujícím. Kdyby to
byli schopni učinit, pro negativní stav by neexistovala žádná šance, aby si svůj
život zřídil na příliš dlouhé časové období.
Ve vašem konkrétním případě se ale jako Moji představitelé na planetě Nula
potřebujete cvičit ve způsobu myšlení, který by přesáhl typický lidský způsob familiárnost a praktičnost vašeho vnějšího každodenního typu života. Ti z vás,
kteří mají nějaké potíže v tomto ohledu, měli by během čtení těchto Dialogů
požádat Mne osobně, abych jim pomohl získat správné chápání toho, co
obsahují a jak by taková témata mohla přispět k jejich duchovnímu pokroku a
ke zlepšení jejich celkového života (duchovního, duševního, společenského,
profesního, fyzického, materiálního atd.). Nikdy nezapomínejte, že ve vás
existuje zvláštní typ intuice, která vám může pomoci náležitě a plně pochopit,
co je v takových Dialozích obsaženo. Na základě toho, že Mě v tomto ohledu
poprosíte o pomoc, budu aktivovat tu část vaší intuice, která je věnována
takovým schopnostem chápání.
Na druhou stranu, v diskusích o čistě praktických záležitostech vašeho
každodenního chování a žití existuje určité duchovní nebezpečí. Jak víš, chování
a životní styl každého jsou vrozeně zosobněné a individualizované. Z toho
důvodu je zodpovědností každého, aby samostatně objevil, jaký by byl nejlepší
způsob chování a životního stylu pro každého konkrétního jedince. Dávat lidem
v tomto smyslu paušální, všezahrnující směrnice, jak žít svůj život, by
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podporovalo jejich závislost na vnějších vstupech. V tom případě byste měli co
do činění s vnucujícími faktory, tak typickými pro přirozenost negativního stavu
a lidský život. Jak jsi si vědom, většina lidí má ráda, když jim říkají, co dělat, jak
to dělat, jak se chovat, jak navazovat vztah atd. Nechtějí myslet za sebe a
nechtějí za sebe převzít zodpovědnost. Takto byl původně strukturován lidský
život. Jak také víš, všechny metody, instrukce a praktiky, které mají tuto
všezahrnující, paušální povahu, úplně a kompletně převzal negativní stav. Proto
doporučovat někomu, jak řešit jeho problémy nebo jak žít jeho život nebo jak
se chovat nebo jaký druh postoje zaujmout by znamenalo pozvat do jeho života
negativní stav a být ovládán negativním stavem. Tento fakt plně platí pouze pro
Mé představitele. Tu nehovoříme o jiných lidech, kteří v současnosti nemají
žádný jiný způsob fungování. Nejprve si musí uvědomit svou kritickou situaci
v tomto ohledu a musí jim být dána alternativa pro řešení jejich problémů, ať
jsou jakékoliv. Když tu alternativu přijmou, tehdy a jen tehdy můžete na ně
aplikovat faktor individuality a zosobnění.
Dalším nebezpečím obsaženým v diskusi o těchto praktických záležitostech je
to, že jako Moji představitelé byste mohli nechtěně aktivovat potřebu své
typické lidské přirozenosti být závislí na tom, co je vám sdělováno
prostřednictvím těchto Dialogů. Jelikož lidská část vaší přirozenosti je náchylná
očekávat, co vám bude řečeno nebo že vám bude dána rada v těchto
praktických záležitostech, chytila by vás do pasti navrácení zpět k tomu, jací jste
bývali předtím, než jste se stali Mými představiteli. Jinými slovy, sami od sebe
byste neučinili žádný pohyb, nebo své problémy byste se nepokoušeli řešit
svým vlastním úsilím, bez toho, abyste žádali někoho jiného, aby vám s tím
pomohl.
Vezmi si například tvůj zážitek v tomto ohledu, Petře. Před pár dny jsi byl
požádán o pomoc nebo o radu při řešení velmi osobních problémů někoho.
Navzdory faktu, že každému jednomu z vás bylo řečeno, že bude vaší osobní
zodpovědností pracovat na svých problémech svým vlastním způsobem,
s pomocí Mne a členů vaší duchovní rodiny a členů Nového vesmíru ve vás,
přesto všechno někteří z vás ještě stále projevují tendenci utíkat se k Petrovi
nebo k někomu jinému, aby mohl vyřešit vaše problémy za vás nebo aby vás
alespoň nasměroval správným směrem ohledně jejich řešení. V takové tendenci
existuje dvojité nebezpečí. Za prvé, pěstuje to vaši závislost na někom jiném,
zakrňujíce v tomto procesu vaši vlastní schopnost vyřešit si své vlastní
problémy, a tak z vás dělá otroka negativního stavu; a za druhé, neodvážili
byste se odmítnout žádnou takovou radu, dokonce i kdyby měla být zcela
nesprávná a nevhodná ve vašem jednotlivém případě, nebo kdyby přicházela
například od Petra, a jestliže Petr je transmiterem Mého Nového zjevení,
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potom v tom případě oponovat mu by znamenalo oponovat Mně. A kdo by se
odvážil Mně oponovat?
Nuže, toto vůbec neznamená, že byste se měli vyhýbat sdílení svých problémů
či čehokoliv jiného v této věci s ostatními Mými představiteli. Kvůli poučení je
vhodné je sdílet. Problém začíná pouze tehdy, když neuděláte ani jediný
rozumný pokus, abyste si vyřešili své problémy sami, požádajíce Mě osobně,
nezávisle na někom, abych vám pomohl zvládnout váš život v souladu s vašimi
nejlepšími možnostmi a podle vašich nejlepších schopností.
Je ale zapotřebí, abyste byli opatrní během sdílení vašich záležitostí a ohledně
způsobů, jak jste byli schopni vyřešit vaše problémy nebo cokoliv, co jste měli.
Co by se v tomto případě mohlo stát? Povězme, že získáte nějaký vhled a
pochopení ohledně povahy vašeho problému a ohledně toho, jak si počínat při
jeho řešení. Potom se na to zeptáte někoho jiného nebo sdílíte informace,
které jste získali sami, s někým jiným, kdo je ve vašich očích větší autoritou na
řešení problémů, než si myslíte o sobě. Kdyby to byl například Petr, který je
transmiterem Mého Nového zjevení a který má proto ve vašich očích mnohem
větší věrohodnost v této oblasti, než si myslíte o sobě. Kromě toho, byl také
psychologem, což jen posiluje váš respekt ke způsobu, jakým by vyhodnotil
vaše problémy, a k jeho návrhům, jak je řešit. V tom případě byste měli
nebezpečnou tendenci zavrhnout vaše vlastní objevy a způsob řešení vašich
problémů a dali byste přednost Petrovým. Petr, samozřejmě, maje soucit a
těžkosti při říkání slůvka ‚ne‘, by byl nucen s neochotou vám říci něco o vašich
problémech a o tom, jak je řešit. Dokonce, i kdyby se mýlil, což by se velmi
snadno mohlo stát, a vaše původní závěry by byly správné, ještě stále byste
měli tendenci poslouchat spíše Petra nebo někoho podobného než postupovat
podle vašeho původního chápání svého problému a toho, jak si počínat při jeho
řešení k vaší plné spokojenosti.
Nuže, toto jsou skutečná nebezpečí při diskutování o praktických záležitostech
každodenního života, které mají ve většině případů velmi zosobněný a
individualizovaný charakter. Ano, jsou některé praktické záležitosti, které
nemají tento charakter. Týkají se například všeobecné povahy toho, co je to být
Mým pravým představitelem. Jestliže je kdokoliv z Mých pravých představitelů
svým duchem a duší umístěn doprostřed pozitivního stavu, potom je
pochopitelné, že potřebujeme definovat všechny obecné znaky bytí takovým
představitelem a jak se liší od někoho, kdo je uprostřed negativního stavu nebo
kdo je typickým lidským tvorem nebo typickým agentem negativního stavu.
Pokud ale jde o jejich konkrétní aplikaci v životě každého a o to, jak se tyto
znaky projevují v každém jednom z Mých představitelů, je to výhradně mezi
Mnou a ním/ní a je to záležitostí jeho/její vlastní jedinečné, zosobněné a
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individualizované přirozenosti. Nelze dát nebo definovat žádné specifické rysy
takového charakteru a chování, protože je osobní zodpovědností každého, aby
tento faktor ustanovil ze svého vlastního nitra - přímo ze Mne a
prostřednictvím Mého osobního vstupu.
Jak vidíte z této diskuse, je zcela zřejmé, že Dialogy, které mají čistě duchovněfilosofický charakter a které se zabývají všeobecnými záležitostmi týkajícími se
multivesmírných poměrů, a zejména Mé Absolutní Nové Přirozenosti,
neobsahují ten typ nebezpečí jako Dialogy, které se zabývají takzvanými
specifickými praktickými záležitostmi. Proto jste povzbuzováni, abyste měli
trochu více ochoty studovat je intenzivněji a pozorněji než ty, které jsou
nesporné a které pro vás při jejich chápání nepředstavují žádné problémy.
Nezapomínejte také, že je nestudujete jen pro sebe, ale i pro všechny ostatní,
kteří jsou s vámi spojeni, zejména z negativního stavu. Nepodceňujte jejich
schopnost porozumět tomu, o čem tyto Dialogy jsou, i když svou schopnost
někdy hrubě podceňujete. Pamatujte si to!
Ještě jednu věc bych chtěl připomenout čtenářům těchto Dialogů, než se
budeme věnovat konkrétním odpovědím na otázky některých evropských
jedinců. I když byla tato záležitost velmi naléhavě zdůrazněna předtím, přesto jí
někteří z vás stále ještě nevěnují pozornost a nadále porušují požadavky
v tomto ohledu. Za prvé, byli jste ve vší Mé poníženosti a pokoře požádáni,
abyste nekladli otázky ohledně národností, zemí, míst atd. a toho, co
reprezentují a s čím souvztaží, kvůli duchovnímu nebezpečí pro ně a pro vás,
kdyby vám takové odpovědi měly být dány. Za druhé, byli jste požádáni, abyste
velmi důkladně prozkoumali, zda mají vaše otázky skutečně multivesmírný
význam a zda je potřebné, aby byly zodpovězeny ve prospěch všech, nebo zda
jsou čistě osobní povahy nebo pramení z nějakého druhu čiré zvědavosti. Velmi
jasně vám bylo naznačeno, že je vaší osobní zodpovědností, a ne Petrovou,
abyste ze svého vlastního nitra zjistili, zda mají vaše otázky takový
multivesmírný význam a zda by proto měly být položeny skrze Petra, nebo zda
by mohly být zodpovězeny z vašeho vlastního nitra, protože nemají tento
význam. Někteří z vás zjevně zapomněli na tento požadavek, a proto nadále
dávají tyto typy otázek.
Vezmi si například otázku, která přišla ze Slovenska od velmi milé, laskavé a
upřímné paní (Heleny V.) ohledně Cikánů a jejich role. Je to velmi zajímavá
otázka z hlediska toho, co se odehrává v táboře renegátů a pseudotvůrců. Ale
úplná odpověď na ni by ohrozila roli, kterou Cikáni hrají v tomto ohledu. Jediná
věc, kterou o nich nyní mohu říci, je ta, že reprezentují a souvztaží s určitou
frakcí renegátů, jejichž rolí je vytvářet, způsobovat a projevovat všechny formy
extrémní tváře přirozenosti negativního stavu na nejnižší hierarchii lidstva.
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Odehrává se určitý obrácený paralelní proces mezi jejich ilustrací a
demonstrací, a tím, co reprezentovali a ilustrovali v minulosti Židé. Zatímco
židovský národ v minulosti reprezentoval a ilustroval, kromě mnoha jiných věcí,
význam vlastnění Mého Slova, které obsahovalo ve svém vnitřním smyslu
nejvyšší možnou úroveň duchovního uvědomění a popis pravé přirozenosti
pozitivního stavu, Cikáni dělají v současnosti to samé, jenže z opačných
pseudoduchovních aspektů života negativního stavu; tedy v průběhu jejich
vlastní historie, jak byli rozptylováni mezi ostatní národy tak jako Židé, Cikáni
s sebou přinášeli všechno, co bylo obsaženo v životním stylu negativního stavu,
ilustrujíce a demonstrujíce ten pseudoživot svým vlastním chováním a
postojem. Kvůli jejich specifické roli v současnosti působí jako natažená silná
ruka renegátů, aby co nejvíce znepokojovali pseudotvůrce a ty země na vaší
planetě, které jsou pod jejich nadvládou a/nebo vlivem. Toto je důvod, proč
ve východní Evropě, kde je cikánská populace největší, jste svědky určitého
typu diaspory, ke které dochází z jejich strany a během které a prostřednictvím
které se pokoušejí rozptýlit mezi národy a země, které jsou pod nadvládou a
vlivem pseudotvůrců. Takže nejsou to Cikáni sami o sobě, ale frakce renegátů,
kteří to všechno dělají pomocí vnějších prostředků - Cikánů.
Na druhou stranu, Helenina otázka ohledně lidského hlasu, a proč by jím někdo
mohl být přitahován nebo proč by jím mohl být někdo fascinován, je zcela jiný
příběh. Má čistě osobní a individuální konotaci. Ano, je pravda, že lidský hlas,
to, jak zní, když někdo hovoří, může mít důležitý vliv na jakéhokoliv posluchače.
Může mít velmi přitažlivý, příjemný, laskavý, pozitivní, upokojující, hypnotický
účinek. Nebo může navodit sexuální nebo smyslové vzrušení. Nebo může být
velmi vychytralý, prolhaný, chladný, odmítavý, krutý, nepříjemný, zavrhující,
odsuzující, sarkastický a negativní všeobecně. Co vám říkají tato fakta? Říkají
vám, že lidský hlas určitým způsobem zrcadlí povahu svého nositele. Proč ale
má určitý příjemný, přitažlivý, nebo negativní, či jakýkoliv vliv na vás osobně, je
příliš individuální a příliš osobní, aby to mělo všezahrnující, všeobecný význam.
Je vaší osobní povinností a zodpovědností prozkoumat důvod, proč má
jakýkoliv lidský hlas na vás takový vliv. Co by se stalo, kdybych vám měl povědět
důvody, proč vás hlas někoho jiného sexuálně nebo jakkoliv jinak přitahuje?
Koneckonců, ten důvod by nebyl aplikovatelný na nikoho jiného, jen na vás
osobně a individuálně. Avšak, poněvadž jsem to řekl Já a poněvadž jsem
Absolutní Bůh, Který/Která ví všechno v Absolutním smyslu, všechno, co
v tomto řeknu, ať je to cokoliv, byste okamžitě všichni aplikovali na svou vlastní
situaci. V tom případě byste byli pod vlivem falešností a lží ohledně svých
vlastních osobních a individuálních důvodů takové přitažlivosti či čehokoli, co
byste měli. Toto je duchovním nebezpečím jakýchkoli takových odpovědí, které
mají tuto individuální a osobní konotaci.
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Musíte jasně rozlišovat mezi třemi typy těchto otázek: Prvním typem jsou ty,
které mají čistě multivesmírnou konotaci a odpověď na ně platí pro každého ve
jsoucnu a bytí, pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula, protože
obsahuje obecnou multivesmírnou Pravdu, pramenící z Mé Absolutní Pravdy.
Odpovědi na tyto typy otázek jsou velmi zásadní a důležité, protože poskytují
správné pokyny, podle kterých multivesmír postupuje vpřed. Druhým typem
otázek jsou ty, kterých část by mohla mít nějaký obecný, všezahrnující význam
buď pro Mé představitele, nebo pro pozitivní stav všeobecně, nebo dokonce
pro veškeré Stvoření, a kterých druhá část má čistě individuální a osobní
konotaci. V případě položení takových otázek ta jejich část, která má
multivesmírnou aplikaci, může být a bude zodpovězena tak, jak je potřebné a
jestliže je potřebné. Avšak jejich individuální a osobní část mohu zodpovědět
pouze prostřednictvím a skrze každého jedince, který je pokládá. Třetí typ
otázek má jen a pouze individuální a osobní konotaci. Tyto typy otázek by
neměly být nikdy položeny zprostředkovaně skrze někoho, v tomto případě
skrze Petra. Odpovědi na ně jsou věcí vztahu mezi Mnou a každým jedincem.
Proto se naučte s nimi chodit za Mnou, obracejíce se ke Mně tváří v tvář ve
svém nitru nebo intuici, nebo čímkoliv, co máte, a žádajíce Mě, abych vás
osvítil, inspiroval a abych vám poskytl vhled do důvodů nebo příčin čehokoliv,
co máte v tomto ohledu na mysli. Je velmi důležité, abyste to tak dělali.
Nebo si vezměte například jednu ze čtyř otázek, na které se ptá Monika J.
z České republiky. Její otázka zní: Je takový tělesný fenomén jako chrápání
způsoben negativní entitou, se kterou potřebujete pracovat, abyste se toho
problému zbavili? Má takováto otázka multivesmírný význam? Jistě, chrápání je
rušivý jev. Zřejmě, pokud je rušivý, nemůže mít pozitivní konotaci. Tudíž má
vždy negativní konotaci, neboť jakékoliv narušování normální funkce čehokoliv,
v tomto případě spánku, je ovlivněno negativní entitou. Ano, v pekle existuje
kontingent negativních duchů, kteří se specializují na navození tohoto stavu
tak, že se připojí nebo ovlivňují lidské dýchací orgány, hrdlo, ústa a všechno
ostatní v té oblasti lidského těla, aby mohli v lidském životě nepřetržitě
udržovat všemožné dysfunkce a poruchy a aby tak život někoho učinili bídným
a nepohodlným.
Proč ale někteří lidé chrápou a někteří ne, je věcí jejich vlastních individuálních
a osobních důvodů. Měli byste pracovat s těmi negativními entitami, které
navozují takový stav? To zcela závisí na vašich vlastních, individuálních a
osobních potřebách a preferencích. Opět, proč se nezeptat Mě během své
vlastní komunikace se Mnou, jak byste měli tomto případě postupovat? Někdy
si to vyžaduje jednoduchou změnu polohy vašeho těla v posteli, abyste
skoncovali s tímto mrzutým stavem. Nebo brát nějaké vnější léčebné
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prostředky, které umožní zmírnění tohoto problému. Nebo něco jiného, co by
účinkoval jen u vás, a u nikoho jiného.
V tomto okamžiku, Petře, bych doporučoval, abys formuloval další otázky
Moniky, aby mohly být zodpovězeny tak, jak přišly.
Peter: Její první otázka se týká stavu narkózy. Během narkotického spánku,
když je na Tvých představitelích vykonáván nějaký lékařský zákrok, kde se
nacházejí nebo kde přebývají jejich duchové a duše? V jakých dimenzích nebo
světech jsou umístěni, kromě toho, že jsou v pozitivním stavu? Její druhá
otázka: Jestliže je náš duch a duše v současnosti v pozitivním stavu a jestliže by
se někteří z nás rozhodli vzdát se nebo zříci se Tvého Nového zjevení, kde by
potom byl náš duch a duše? V negativním stavu? A jestliže by ten duch a duše
na základě své svobodné vůle a volby učinili rozhodnutí vrátit se zpět ke Tvému
Novému zjevení, co by se stalo s tím duchem a duší? Svou třetí otázku položila
telefonicky. Jaká je role Tvých mužských představitelů, pokud vůbec nějaká, při
práci s pseudotvůrci v Nové škole v porovnání s rolemi Tvých ženských
představitelek, jejichž role byly obšírně prodiskutovány v jednom
z předcházejících Dialogů? její čtvrtá otázka byla zodpovězena výše.
Pán Ježíš Kristus: Během jakéhokoliv lékařského zákroku, který si vyžaduje
celkovou anestézii, váš duch a duše zůstávají hned vedle vašeho těla, bdíce nad
ním, aby se ujistili, že se tomu tělu nestane nic, co by bylo mimo nebo navíc
k jakékoliv dohodě, která byla uzavřena v tomto ohledu před vaší inkarnací na
planetu Nula. Zde je paradox. Narkóza je uměle navozený stav. Není přirozený.
Všechno umělé má negativní původ nebo zdroj. Avšak v tomto případě je to
využito pro dobrý účel - uzdravení. Účelem bdělosti ducha a duše je ujištění, že
pokud je učiněno rozhodnutí, aby došlo k uzdravení, nic nebude tomuto
procesu překážet. Na druhou stranu, kvůli své negativní povaze může být tento
proces využit i negativními entitami, aby způsobily nějaké poškození,
komplikace a podobné negativní stavy, na které nebyl dán žádný předchozí
souhlas. Účelem přítomnosti ducha a duše je zabránit, aby se stalo cokoli této
škodlivé povahy.
Odpověď na druhou otázku by měla být zřejmá z jednoho dřívějšího Dialogu, ve
kterém jsme diskutovali o záležitosti milosrdenství a odpuštění a o otázce
Mého učedníka apoštola Petra ohledně toho, kolikrát by se mělo odpustit
svému bratrovi. Především, pokud se někdo rozhodne vzdát se nebo odmítnout
Mé Nové zjevení po jeho počátečním přijetí, duch a duše té osoby nemohou
zůstat v pozitivním stavu. Pobyt kohokoliv, kdo zpočátku přijal Mé Nové
zjevení, je v pozitivním stavu možný pouze prostřednictvím Mého Nového
zjevení. Pokud jej odvrhnete z vašeho života, odvrhnete i pozitivní stav. Takže
na základě toho faktoru se umístíte do negativního stavu. Jestliže se na základě
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své vlastní svobodné vůle a volby rozhodnete, že se vrátíte zpět k Mému
Novému zjevení, a tedy ke Mně, a jestliže požádáte o milosrdenství a
odpuštění, váš duch a duše se vrátí zpět do pozitivního stavu. Neexistuje žádné
omezení, kolikrát je někomu k dispozici milosrdenství a odpuštění. Pamatujete
si, co jsem odpověděl Petrovi v té době a Petrovi v této době? Petrovi v té
době: Ne sedmkrát sedm, ale sedmdesátkrát sedm. Petrovi v této době: Ne
sedmdesátkrát sedm, ale sedmdesát sedmkrát sedmdesát sedm. Tuto odpověď
můžete aplikovat na scénáře, na které se ptá Monika.
Odpovídajíce na třetí otázku Moniky ohledně zapojení Mých mužských
představitelů s pseudotvůrci ve zvláštním oddělení Nové školy, kromě zapojení
Mých ženských představitelek, ať je známo, že rovněž sehrávají důležitou roli
v procesu restrukturalizace a transformace pseudotvůrců. Za prvé,
prostřednictvím jejich čtení a přijímání Mého Nového zjevení učí pseudotvůrce
využívat jejich druh logiky na pochopení všech principů Mého Nového zjevení a
jak je možné na základě procesu uvažování dospět ke správným závěrům
ohledně čehokoliv, co se týká skutečné pravdy. Za druhé, umožňují
pseudotvůrcům vidět správné spojení mezi logikou, rozumem a intelektem na
jedné straně, a intuicí, pocity, emocemi a vůlí na straně druhé. A za třetí,
ilustrují rovnost principů maskulinity a feminity z pozice své vlastní maskulinity,
stejně jako to Mé ženské představitelky činí z pozice jejich vlastní feminity. Je
velmi důležité prezentovat všechny tyto faktory pseudotvůrcům v procesu
jejich učení se být spolutvůrci. Všichni Moji představitelé, ať už se jedná o ženy,
nebo o muže, jsou v tomto procesu na základě svého osobního přispění v tomto
ohledu velmi nápomocni.
V této chvíli, Petře, cítím potřebu věnovat se některým dalším záležitostem,
vyplývajících z dopisu Heleny V. I když je obsah toho dopisu především osobní,
některé z jejích starostí mohou platit pro všechny čtenáře těchto Dialogů.
V některých prohlášeních nebo domněnkách některých z vás ohledně typu
života, který by měli vést Moji představitelé, pokud jsou na planetě Nula, lze
vidět jistou míru nepochopení. Z toho by mohl vzniknout dojem, že váš život je
velmi restriktivní a omezující, neumožňuje vám vykonávat některé normální,
každodenní věci, které dělá většina lidí nebo které považují za nutný
doprovodný jev každodenního žití a/nebo relaxování, které následuje po
namáhavé celodenní práci. Jsou tu téměř pocity viny ohledně konání věcí, o
kterých si myslíte, že byste je neměli dělat, protože to zdánlivě odporuje
požadavkům Mého Nového zjevení, pokud jde o způsob, jakým byste měli žít
svůj každodenní život.
Ano, jsou určité věci, které byste neměli nikdy dělat nebo mít. Jednou z nich je,
že možná dva nebo tři lidé mezi vámi stále kouří cigarety, nebo si občas dají
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skleničku nějakého alkoholického nápoje, v jakémkoliv množství a koncentraci.
Nuže, takový problém je skutečným problémem, představuje značné duchovní
nebezpečí pro vaše duchovní, jakož i duševní a fyzické blaho. Každému, kdo
pokračuje v těchto praktikách (a ty víš, Petře, nejméně o dvou takových lidech,
kteří jsou jinak velmi oddaní Mně a Mému Novému zjevení, kteří nadále kouří
cigarety), se doporučuje účelově se vzdát svého zničujícího návyku, aby si
zachoval své spojení se Mnou a s Mým pozitivním stavem. V současnosti je
situace v tomto ohledu velmi vážná. Co si musíte jasně uvědomit, je to, že
vaším kouřením nebo pitím alkoholických nápojů umožňujete negativním
duchům z klanu renegátů, aby se na vás nalepili za účelem podrývání vašeho
poslání v Mých službách, prostřednictvím a pomocí faktoru podkopání vašeho
fyzického a duševního zdraví, péče o něhož vás oloupí o všechny energie
potřebné ve službách Naší věci. Jinými slovy, pokud se nepřestanete oddávat
svému návyku, tyto negativní entity mají schopnost způsobit vám všemožné
duchovní, zdravotní a psychické problémy, které by mohly vést k vašemu
odchodu z tohoto světa. A my nechceme, aby se to stalo. Potřebujeme vás tam,
kde jste. Samozřejmě, toto se navrhuje jen a pouze proto, neboť jste Moji
představitelé, a jen proto, neboť nikdo v pozitivním stavu, a obzvláště Já,
nechce, abyste ve svém životě zbytečně podlehli možným útokům a destrukci
negativního stavu prostřednictvím alkoholu a cigaret. Nemáte absolutně
ponětí, čemu se vystavujete na základě toho, že nadále požíváte tyto chemické
substance. Toto jsou velmi nebezpečné časy.
Kvůli tomuto faktu se těm z vás, kteří ještě stále pokračují v těchto negativních
praktikách, velmi naléhavě doporučuje, aby použili jakékoliv možné a dostupné
prostředky, aby se jich co nejdříve zbavili. V tomto ohledu nemáte příliš mnoho
času. Ihned, co si přečtete tato slova, bude vám dána téměř poslední
příležitost, abyste s těmi praktikami přestali. Pokud to neuděláte, budete ve
vážném nebezpečí, že podlehnete pokušení renegátů v tomto ohledu.
Tak tedy, toto jsou negativní praktiky, které skutečně mohou a dokážou nejen
překážet vašemu životu a vašemu poslání, ale mohou a dokážou zničit vaši
duchovní integritu a odvrátit vás ode Mne a od Mého Nového zjevení. Na
druhou stranu, jsou některé praktiky nebo zvyky, které nemají nutně tento
druh negativní konotace. Někteří z vás je však za takové mohou považovat.
Někteří z vás se cítí velmi vinni, když sledují televizi nebo poslouchají rádio
nebo jdou do kina nebo na koncert nebo za nějakým jiným druhem zábavy;
nebo když čtou nějakou beletrii nebo nějaký jiný druh knih; nebo když dělají
nějaké jiné příjemné, praktické a zábavné věci; nebo když jedí nějaké jídlo
obsahující bílkoviny (například maso) v nějaké dobré restauraci. Jak si
pamatujete, v jednom z posledních Dialogů jsme hovořili o zbytečném a
nebezpečném mrhání vašeho času a energie čtením knih pseudoduchovní
48

povahy, jejichž účelem je, aby vás odklonili z vaší duchovní cesty nebo aby vás
odklonili od Mého Nového zjevení. O žádných jiných typech knih nebyla
zmínka.
Jde tu o správné vyvážení vašeho každodenního života. Pro vaši lidskou
přirozenost je nemožné strávit všechen svůj čas jednou činností. Je nezbytná
rozmanitost aktivit. Tato nezbytnost pramení z přirozenosti pozitivního stavu a
z Mé Absolutní Přirozenosti. Je to znamením pozitivního vlivu na váš život.
Z toho důvodu je velmi vhodné si čas od času přečíst dobrou beletrii, sci-fi nebo
nějakou mysteriózní knížku, nebo si pustit dobrý televizní program, nebo jít do
kina nebo na koncert, nebo si přečíst noviny, nebo se zapojit do nějakého
jiného typu aktivit nebo zábavy ve volném čase (procházka, cvičení atd.).
Problém se zapojením v takových aktivitách se začíná pouze tehdy, když jim
propadnete nebo když se na nich stanete závislí nebo když strávíte mnoho
hodin například nicneděláním, jen sledováním televize. A potom si můžete
stěžovat, že nemáte čas číst Mé Nové zjevení nebo meditovat a komunikovat se
Mnou a se členy své duchovní rodiny a Nového vesmíru.
Ano, ve všech médiích máte k dispozici méně a méně takových dobrých
programů. Tato nedostupnost odráží vliv negativního stavu na všechno, co je
prezentováno lidem, aby byli drženi v jejich negativním, externalizovaném a
povrchním životním stylu. Avšak prostřednictvím své intuice budete vědět,
které programy sledovat a kolik času denně nebo týdně věnovat takovýmto
oddechovým aktivitám. Nejlepším postupem je, jako vždy, požádat Mne, abych
vám naznačil, kolik času a na co ten čas věnovat ve vašem vlastním
individuálním a osobním případě. Protože jste všichni rozdílní a máte zjevně
odlišné potřeby v tomto ohledu, vaše potřeby se budou měnit případ od
případu.
Nuže, Petře, jak vidíš, tento Dialog je velmi praktický a obsahuje velmi málo
filosofické diskuse. Doufám, že uspokojí všechny, kteří potřebují tento typ
rozhovorů. A toto bude pro dnešek všechno.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tyto praktické návrhy. Mám sice nějaké další
otázky, které položili pro změnu někteří zde v Kalifornii, jak ale vidím, měl bych
je předložit během našeho následujícího rozmlouvání.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A ano, máš pravdu, bylo by užitečnější a
vhodnější věnovat se jim v následujícím Dialogu, zejména proto, neboť mají
snad trochu duchovně-filosofické souvislosti. Zatím ti přeji příjemné odpoledne,
a po jídle jdi na svou dlouhou meditativní procházku.
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Dialog 105
15. září 1999
Peter: Dnes bych chtěl do Tvé pozornosti uvést dvě otázky, které jsem obdržel
od Richarda Schumerta ze San Franciska, a jednu otázku od Olgy z Miami,
z Floridy (matky Olgy Barbové). Než se však budu věnovat formulaci těchto
otázek, pokorně se ptám, zda nemáš Ty něco, čím bys dnes ráno přispěl, abys
nám něco vysvětlil a objasnil.
Pán Ježíš Kristus: Rád odpovím na otázky Olgy a Richarda. Chtěl bych se ale
chopit této příležitosti, abych hovořil nejprve o něčem jiném. První záležitostí,
kterou je potřebné uvést do vaší pozornosti nebo kterou je potřeba znovu
zdůraznit, je něco, co je spojeno s tématem diskutovaným v Dialogu 102,
týkajícího se Mého pokušení na místě zvaném Getsemane. Jak si z obsahu toho
Dialogu pamatuješ, abych byl pokoušen negativním stavem, bylo pro Mne
nevyhnutelné, abych se odloučil od Mé Božské Esence, zvané Otec, a namísto
toho se ukotvil v lidské části Mé Přirozenosti. V té kondici jsem byl schopen
zažít všechno, co zažívají typičtí lidé; pocity úzkosti, strach, pochybnosti a
podobné mentální stavy, tak vrozené lidské přirozenosti. Proč uvádím do vaší
pozornosti tato zřejmá fakta v této konkrétní době? Mezi Mým zážitkem a co
jsem ilustroval a demonstroval celému Stvoření a tím, co příležitostně zažíváte
ve vašich vlastních životech, existuje určitý paralelní proces.
Jak víš, když jste jako Moji představitelé v té funkci nebo roli, skutečně se
nacházíte v pozitivním stavu a v průběhu toho jste v pozitivním stavu. V tom
stavu nemáte žádné pochybnosti, obavy, stavy úzkosti, starosti ani žádné jiné
podobné nepříjemné emoce či pocity. Ale v okamžiku, kdy z toho stavu
sestoupíte (obrazně řečeno), navrátíte se k té části vaší přirozenosti, která je
typicky lidská. Ve svém lidském stavu začínáte mít pochybnosti, cítíte nejistotu
ohledně čehokoliv a chováte se, cítíte, myslíte, navazujete vztahy atd. jako
typičtí lidé.
Vezmi si například tvou osobní situaci v tomto ohledu. Jedním z tvých hlavních
problémů je to, že se příliš často ocitáš v pochybnostech ohledně pravdivosti
tvrzení Mého Nového zjevení a ohledně toho, zda jsem to skutečně Já, kdo
s tebou vede rozhovor nebo kdo ti dal všechny ty ideje obsažené ve všech
knihách Mého Nového zjevení. Tvé pochybnosti velmi často končí stavy úzkosti,
strachem a téměř zděšením, že možná uvádíš v omyl jiné i sebe. V takových
okamžicích ses ukotvil v lidské části své přirozenosti. Kvůli tomu cítíš, myslíš,
konáš, chováš se, navazuješ vztahy atd. jako jakýkoliv typický člověk. Nebo
vezmi si například některé z Mých představitelů, kteří, jak ses dnes dozvěděl,
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mají tendenci zacházet špatně se svými partnery, kteří jsou také Mými
představiteli, kteří však na některé situace nereagují z pozice bytí Mými
představiteli, ale z pozice jejich lidské přirozenosti. Paradox této situace spočívá
ve faktu, že pokud jeden partner zpětně reaguje na něco v tom druhém
z pozice své vlastní lidské přirozenosti, potom oba na sebe vzájemně reagují ne
ze Mne v sobě, ne z toho, že jsou Mými pravými představiteli, ale jako typičtí
lidé. V tomto konkrétním případě je jeden partner sarkastický, chladný,
lhostejný, vysmívá se druhému, ponižuje ho/ji, je arogantní a projevuje
podobné negativní, ale typicky lidské charakterové rysy. Ten druhý partner
v tomto případě reaguje depresí, pocity úzkosti, obavami, cítí se bídně,
odmítnutý, nechtěný, zoufalý a neví, co dělat a jak pokračovat dál.
Jak z tohoto příkladu vidíš, vždy, když na typický lidský postoj nebo chování
někoho zpětně reagujete ne z pozice bytí Mým pravým představitelem, ale
z pozice bytí typickým lidským tvorem, otevíráte dveře negativnímu stavu, aby
ve vašem vlastním chování vzbudil jediné - cosi, co není obsaženo v pozitivním
stavu. Na základě faktoru vaší lidské přirozenosti se umísťujete doprostřed
negativního stavu. Tak se stáváte negativními. Podlehli jste pokušením
negativního stavu. Na druhou stranu, Petře, když transmituješ naše Dialogy
nebo když jsi transmitoval jiné knihy Mého Nového zjevení; když jsi ve
společnosti jiných Mých představitelů, diskutuje o důležitých duchovních
záležitostech, ocitneš se ukotven v té části své přirozenosti, která pramení
přímo ze Mne. V průběhu toho nemáš žádné pochybnosti o tom, kdo je pravým
Autorem Mého Nového zjevení nebo zda klameš jiné nebo sebe. Tehdy se cítíš
jako Můj posel nebo Mé rozšíření a proces. Stáváš se skutečně tím, kým jsi ve
své esenci a substanci bez lidské masky. Tento faktor platí pro všechny Mé
představitele.
V tomto časovém bodě je velmi důležité a rozhodující, abyste si uvědomovali
tato fakta a naučili se zpětně reagovat jeden na druhého nebo na sebe samé
jen a pouze z pozice bytí Mými pravými představiteli, a ne z pozice vaší lidské
přirozenosti. Několikrát jste byli varováni, že síly negativního stavu v dnešní
době vynakládají maximální úsilí, aby vás odloučily od vaší role a pozice Mých
pravých představitelů a aby vás trvale ukotvily ve vaší lidské přirozenosti. Tím,
že uspějí v tomto úsilí, učiní nezpůsobilým vaši schopnost plnit si své povinnosti
a závazky, pokud jde o bytí Mými představiteli, a namísto toho budou využívat
vaše energie pro své vlastní negativní a zlé účely.
Jestliže někdo, kdo tvrdí, že je Mým představitelem, má ještě stále sklon chytat
se do své lidské pasti špatného zacházení s někým na základě zesměšňování,
ponižování, jsa sarkastický, bezohledný, arogantní a podlý ke svému vlastnímu
partnerovi, nebo příteli, nebo komukoliv, potom se na základě faktoru
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takového chování jedinec během této doby vzdává svého privilegia bytí Mým
pravým představitelem. V tom případě se taková osoba přemísťuje
z pozitivního stavu a místa do stavu negativního. Bez ohledu na to, jak moc si
taková osoba myslí, že má pravdu ve svém postoji k druhému; bez ohledu na
to, kolik ospravedlnění a opodstatnění by taková osoba měla tendenci uvádět
ohledně správnosti jeho/jejího chování; bez ohledu na to, jak nevhodná byla
nebo je reakce a chování té druhé osoby, pro takovou reakci nebo chování
neexistují absolutně žádná ospravedlnění nebo omluvy. Pokud by se u
kohokoliv z vás jednalo o takový případ, naléhavě by se vám doporučovalo,
abyste okamžitě napravili své cesty a urovnali tuto nepříznivou situaci tím, že
požádáte o milosrdenství a odpuštění tu osobu, ke které se tak chováte, jakož i
tím, že požádáte o milosrdenství a odpuštění Mě a své vlastní pravé Já.
Takovým jednáním se následně vrátíte do své role a pozice bytí Mými pravými
představiteli. Ovšem jako vždy, jen pokud se tak rozhodnete na základě své
vlastní svobodné vůle a volby.
Výše probíranou záležitost lze považovat za praktickou, protože se zabývá
každodenním chováním, postojem a pozicí vás všech. Druhá záležitost, o které
bych chtěl diskutovat, je více duchovně-filosofická. V tomto případě tu budeme
mít dialog, který by obsahoval jak praktické, tak i duchovně-filosofické aspekty
naší diskuse. Tato konkrétní záležitost se týká velmi důležitého tématu - intuice.
Už nějakou dobu, Petře, uvažuješ o tom, zda existuje něco více ohledně
způsobů, jak si lze ověřit jakoukoliv pravdu vůbec, než pouze intuice. Před
dvěma dny, když sis četl Spisy Dr. Pietera Noomena, ti tato otázka opět přišla
na mysl a ty jsi patřičně cítil, že je čas zabývat se touto záležitostí během vedení
našeho rozhovoru. V jednom ze starších Dialogů jsme si už definovali pojem
‚intuice‘ jak z duchovního hlediska, tak i z typicky vědeckého hlediska. Nyní však
nejde o povahu intuice, ale o to, zda je sentientním myslím k dispozici něco víc
než jen intuice, aby dospěli k pravdě v jakékoliv věci.
Podívejme se na tuto záležitost z poněkud jiné perspektivy. Jaké jsou metody,
pomocí kterých dokáže a může sentientní mysl dospět ke zjištění, zda něco je
nebo není pravda nebo zda to je nebo není tak? V závislosti na pozici a umístění
sentientní mysli ve strukturálním rámci Stvoření nebo pseudostvoření je úplně
první metoda zakořeněna ve schopnosti sentientní mysli být logická, analytická,
intelektuální a vlastnit rozumové nadání. Na základě uvažování, logiky, analýzy
a intelektuálního rozlišování může sentientní mysl dospět k syntéze
zkoumaných faktorů a učinit ohledně nich správné závěry. Tato důležitá
schopnost sentientní mysli pramení z Mé Absolutní Vnější Mysli, kterou jsem
přenesl na všechny sentientní entity, aby byly schopny dospět ke správným
závěrům ohledně čehokoliv vůbec prostřednictvím jejich vlastní vnější mysli.
Tady je ve hře souvztažný faktor. Jak víš, vnější mysl jakékoliv sentientní mysli
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je v souvztažné pozici k Mé Absolutní Vnější Sentientní Mysli. Ta Mysl generuje
strukturální integritu Mého Stvoření a všech jeho sentientních entit. Přírodní
strukturální integrita pozůstává z logiky, rozumu, intelektu, racionality, analýzy
a syntézy. V tomto smyslu můžeme říci, že ze strukturálního hlediska, jak
funguje Má Absolutní Vnější Sentientní Mysl, Já jsem Absolutní Logika, Rozum,
Intelekt, Racionalita, Analýza a Syntéza v absolutním smyslu. Z této Mé mysli
pocházejí všechny poznatelné i nepoznatelné zákony, principy, pořádek,
elegance, harmonie, soudržnost a všechno ostatní, pomocí a prostřednictvím
čeho je vykonáváno náležité fungování a udržování Mého Stvoření.
Kvůli tomuto souvztažnému faktoru, existujícímu mezi Absolutní Myslí a
relativní sentientní myslí, relativní sentientní mysl má schopnost vyvodit
a/nebo odvodit správné závěry o jakémkoliv pozorovatelném, jakož i o
některých jiných jevech. Naneštěstí, tato konkrétní schopnost byla využita pro
účel aktivace a nastolení negativního stavu. Všimněte si, prosím, že toto se
stalo v nejexternější pozici ve Stvoření, ze zcela externích faktorů, pocházejících
z Mé Zcela Vnější Mysli. Nic negativní povahy by se za účelem jeho odvození
nemohlo ani zdaleka uzavřít ze žádného jiného stavu a pozice než pomocí,
prostřednictvím a prostředky vnější mysli. To vnější mysl je vždy schopna
zneužít cokoliv, co se nachází v jejím rozumovém repertoáru. Na základě
faktoru tohoto zneužívání může vnější mysl ospravedlnit, omluvit, opodstatnit a
zdůvodnit libovolně své jakékoliv závěry a postoje ohledně čehokoliv vůbec.
Takto jsou sentientní entity v negativním stavu a lidé schopni účinně sami sebe
přesvědčit o své správnosti. Na základě této schopnosti sentientní mysli dokáže
a může kdokoliv ospravedlnit cokoliv chce.
Vezměme si například statistickou korelaci mezi nějakou příčinou a následkem.
Je následek skutečně výsledkem jakési příčiny? Nebo je náhodný a
nepředvídatelný, nepřevyšující úroveň pravděpodobnosti? Jakýkoliv badatel,
který se pokouší měřit takové korelace, velmi často dostane výsledky, které
obyčejně podporují jeho/její vlastní očekávání. Může krásně doložit a dokázat,
že jeho/její hledisko a/nebo závěry musí být vzhledem k výsledkům jeho/jejího
měření správné. Tento faktor se tedy stává cyklickým, protože očekávání sytí
výsledky a výsledky potvrzují očekávání. Není divu, že někdo jiný, kdo se
pokouší opakovat výsledky nějakého jiného badatele v tomto ohledu, často
dospívá k úplně jiným závěrům. Takto smí a může každý zneužít a chybně a
nesprávně použít schopnosti, kterými je obdařena vnější mysl. A takto je
neustále ospravedlňováno a zdůvodňováno pseudojsoucno a pseudobytí
negativního stavu a lidského života.
V současné době jediný způsob, jak můžete získat jakékoliv správné závěry
založené na této konkrétní metodě zkoumání a ověřování, jsou správné
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intenční a motivační faktory, vylučujíce zcela všechna svá vlastní očekávání,
projekce a subjektivní potřeby a přání. Pokud budete přistupovat pomocí této
metodologie vůbec k čemukoli výhradně za účelem dozvědět se pravdu, kvůli
pravdě samotné, kvůli její reálné, objektivní existenci, tato metoda může být
velmi prospěšná a užitečná. Může vás dovést k objevení skutečné pravdy. Jinak
dospějete jedině ke zkresleninám a falešnostem.
Druhá metoda objevování pravdy a toho, zda něco je nebo není pravdivé nebo
zda to je nebo není tak, je intuice. Intuice ve své přirozenosti, esenci a substanci
přesahuje první metodu, o které jsme diskutovali výše. Nebo předchází
logickým, racionálním, intelektuálním, analytickým, syntetickým a rozumovým
procesům vnější mysli a poté je následovně využívá na další potvrzování a
ověřování jejích vlastních závěrů. Tato schopnost pramení z vnitřní sentientní
mysli (nebo intermediální sentientní mysli), která zase dostává tuto část z Mé
Vlastní Absolutní Vnitřní Mysli. Během použití této konkrétní metody se jedinec
obrátí do svého nitra a pokouší se najít takzvaný šestý smysl, který by mu/jí
naznačil nad jakoukoliv pochybnost, zda něco je či není pravda. Tato specifická
metoda, zvaná intuice, má různé stupně a aspekty. Protože pramení z Mé
Absolutní Vnitřní mysli, má v samotném svém zdroji Absolutní Duševní Kvalitu.
Tato Kvalita generuje Svou povahu podle úrovně každé sentientní mysli,
související s osobní a individualizovanou konstrukcí každého jedince a se
specifickou povahou jeho/její jedinečné duševnosti. Protože každý jedinec je
přirozeně odlišný a jedinečný, tak i úroveň jeho/její intuice je jedinečná a
odlišná, což jí dává charakter různých stupňů a úrovní shodných s potřebami
každého zvláštního jedince.
Intuici nelze kvůli faktoru její velmi specifické individualizace a zosobnění
zneužít, nesprávně použít ani zkreslit ničím negativní povahy. Její nositel ji však
může snadno blokovat, tlumit, potlačovat, zamítat nebo ignorovat. Aby tedy
efektivita této metody byla zaručena, potřebujete ji poslouchat a řídit se jejími
pokyny, překonávajíce jakékoli přání vnější mysli ignorovat hlas vaší intuice.
Za současně existujících podmínek na planetě Nula je tato metoda jedinou,
která je schopna pravdivě ověřit a potvrdit cokoliv, co se týká pravdy nebo
čehokoli jiného v této věci. Jak si pamatuješ, ve vaší intuici je Má přítomnost ve
vás a s vámi z pozice Mé Absolutní Vnitřní Mysli nejintenzivnější a nejvíce
rozeznatelná. Toto jsem zavedl záměrně, abych poskytl lidem nástroj, který by
jim umožnil obejít tendence jejich vnější mysli zkreslovat a zfalšovat věci a poté
využít její schopnost na to, aby si je zdůvodňovala a ospravedlňovala na základě
své pseudologiky, přesvědčujíc sebe sama, že je to pravda.
Jak ale víš, Petře, v dnešní době, za momentálně existujících podmínek na
planetě Nula a v negativním stavu všeobecně, byla tato metoda ve většině
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jejích složek z jejich uvažování vymazána. Byla vyhrazena pouze pro Mé pravé
představitele a pro skryté členy Mého pozitivního stavu, umístěné na planetě
Nula. Navíc, abych jejich intuici zbystřil, nedávno jsem ze Své Absolutní Vnitřní
Mysli uvolnil odlišný aspekt intuice, týkající se té části jejich nadělení, která
vzešla přímo ze Mě. Tento zvláštní typ intuice, nebo jeden z těch mnoha
aspektů, se týká vaší schopnosti číst, chápat, přijímat a aplikovat všechno, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení. Od této chvíle každý, kdo bude přistupovat ke
čtení Mého Nového zjevení v kteréhokoliv z jeho zdrojů, pokud k němu bude
přistupovat s pozitivním a dobrým úmyslem a motivací, kvůli nalezení, přijetí a
praktikování Pravdy, kterou obsahuje, bude vedle všech ostatních jejích
aspektů obdařen tímto zvláštním typem intuice. Na druhou stranu, zbytek
lidstva a každý v negativním stavu je v procesu většího a většího ukotvení se ve
svém vnějším opodstatňování, ospravedlňování a pseudologickém přemítání
ohledně správnosti své pseudověci, víc a více se tak vzdalujíce čemukoliv
intuitivnímu a vnitřnímu, a tedy čemukoliv, co obsahuje skutečnou pravdu.
Nyní se dostáváme k otázce, zda existuje něco více než dvě výše popsané
metody. Tvá intuice, Petře, ti říkala, že je tu velmi pravděpodobně něco víc než
jen první a druhá metoda na získání jakéhokoliv typu poznání a na nalezení,
přijetí a praktikování pravdy ve všech jejích aspektech ve vztahu k čemukoli
vůbec. Jestliže první metoda - logika, rozum, intelekt, racionalita, analýza a
syntéza - pochází ve své původní a pravé kondici z Mé Absolutní Vnější Mysli; a
jestliže druhá metoda - intuice ve všech jejích aspektech a manifestacích pochází z Mé Absolutní Vnitřní Mysli, potom musí být zřejmé, že existuje něco,
co by přesahovalo kteroukoliv z těchto metod a co by tudíž pocházelo z Mé
Absolutní Nejniternější Duchovní Mysli. A je to pravda. Existují dva důležité
aspekty této třetí metody. Jeden je odvozen ze všezahrnujícího Stavu a Kondice
Mé Absolutní Duchovní Mysli. Tento byl na počátku a původně přenesen na
všechny obyvatele nejniternější duchovní dimenze Mého Stvoření. Tato metoda
poznání není k dispozici nikomu jinému v ostatních dimenzích, ani lidským
tvorům, ani vám, Mým představitelům. Jejich a vaše pozice si vyžadovala
odlišný přístup. Kdybyste měli vy všichni tuto konkrétní metodu, negativní stav
a lidský život ve všech jeho aspektech by nemohl být nikdy aktivován a nikdy by
nemohl být schopen poskytnout všem životně nejdůležitější odpovědi na
multivesmírnou otázku ohledně přirozenosti jiného typu života, než je život
pozitivního stavu.
V tomto zvláštním aspektu obyvatelé té dimenze uplatňují svůj vlastní,
přirozený a vrozený vhled, který jim poskytuje okamžité uchopení, pochopení,
přijetí a praktikování všech aspektů pravdy, obcházejíce jakoukoliv logiku,
rozum, analýzu, syntézu a intuici. Kvůli jejich specifickému stavu nepotřebují
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žádnou z těch metod. Jednoduše vědí, zda něco je nebo není pravda nebo zda
to je nebo není tak, bez jakéhokoliv vstupu logiky nebo intuice.
Druhý důležitý aspekt této metody poznání je zakořeněn v tom aspektu Mé
Přirozenosti, který byl předtím označen v nedávných Dialozích jako Mé
Absolutní Jádro. Jak si pamatuješ, toto Jádro je to, co je nepojmenovatelné,
nepochopitelné a nepřístupné pro nikoho, ať se nachází na jakémkoliv místě
nebo v kterékoliv době v každém daném čase. Tento jednotlivý aspekt nebyl do
této chvíle k dispozici nikomu. Doposud nebyl uvolněn. Jak ale víš, při
ukončování tohoto cyklu času a při zavádění přechodné periody, před
zahájením následujícího cyklu času a při přípravě na uvolnění úplně nového a
odlišného Aspektu z Mé Absolutní Nové Přirozenosti, bude tato metoda
zpřístupněna. Energie, které předcházejí všechny tyto faktory, ovlivnili tvou
intuici, Petře, i intuici Dr. Pietera Noomena, abyste mohli dospět k závěru, že
v tomto ohledu musí existovat něco víc než jen intuice a logika, rozum, intelekt
a všechny jejich další aspekty, pomocí kterých každý pátrá po pravdě a dospívá
k ní.
Nuže, zjevit úplnou povahu této metody nebo jakýkoliv z jejích aspektů je
předčasné. Jediná věc, kterou lze o ní v této době říci, je to, že to bude
nejzvláštnější, nejneobyčejnější, nejkrásnější a nejvíce inspirující kombinace,
integrace, sjednocení a aplikace výše popsaných tří metod, dajíce zrod čtvrté
metodě, která přesáhne zcela všechno, co bude do té doby k dispozici. V tomto
časovém bodě, za současně existujících podmínek vašeho umístění a role,
nemáte jako lidé žádné možné ideje, slova, pojmy, představy, obrazy či cokoliv,
které by vám byly schopny poskytnout byť i jen vzdálenou představu o tom,
jaká bude tato metoda. Důvodem toho je to, že je to integrálně spojeno
s uvolněním nového a odlišného aspektu Mé Absolutní Nové Přirozenosti.
Jelikož bude úplně nová, nemůže být pochopena z pozice starého nebo
z pozice, která předchází tomu novému. Už byste museli být v té nové pozici,
abyste měli nějakou představu o pravé povaze nové metody poznání. Ještě
stále jste nesmírně vzdáleni od té nové pozice. Na základě tohoto zjevení jste
však připravováni na to, aby se to nové ustanovilo ve vašich životech, až přijde
čas. Nebude to před vaším odvoláním.
Toto je všechno, Petře, čím jsem chtěl dnes přispět. Můžeš se dát do toho a
formulovat své otázky jménem tazatelů.
Peter: Je zajímavé si všimnout, že včera večer jsem byl požádán, abych se
zeptal na význam, pokud je nějaký, vícenásobných porodů jako například
narození dvojčat, trojčat, nebo dokonce šesterčat; a dnes ráno, když jsem
prohlížel denní tisk, našel jsem tam článek nazvaný „Nárůst počtu
vícenásobných porodů“. Tento faktor je důležitý v tom, že článek hovoří o touze
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starších žen otěhotnět a o užívání léků za účelem zvýšení jejich plodnosti.
V důsledku toho u nich dochází k vícenásobným porodům. Řeč o náhodách, že?
Nějaký komentář ohledně tohoto fenoménu? Tato otázka přišla od Olgy z
Miami na Floridě.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, nyní už velmi dobře víš, že neexistují žádné
náhody. V minulosti, za účelem vyvážení negativního stavu stavem pozitivním a
pozitivního stavu stavem negativním, docházelo k narození trojčat, či dokonce
čtverčat, na základě vlivu jak pozitivního, tak i negativního stavu. Jak víš,
dvojčata mohou být buď jednovaječná, nebo dvouvaječná. V té době, někdy,
existovala dohoda mezi těmi, kteří se chtěli inkarnovat na planetu Nula buď
z pozitivního stavu, nebo z negativního stavu; nebo to bylo na základě
některých idejí dvou sexuálně zapojených typických lidí. Tato se z nějakých
důležitých duchovních důvodů dohodla sdílet ty samé genetické, rodinné,
enviromentální, společenské a fyzické činitele, za kterých by se narodila. Jedním
z těchto důvodů byla ilustrace a demonstrace faktoru duchovních a duševních
odlišností jedincova ducha a duše. Šlo tu o to ukázat úplnou nezávislost
jedinečných vlastností ducha a duše za jakýchkoli fyzických, genetických,
rodinných, enviromentálních, společenských či jakýchkoliv jiných vnějších
faktorů. Toto prohlášení musíte chápat tak, že ať si byla tato dvojčata nebo
trojčata nebo kdokoliv jakkoliv podobná, dokonce do té míry, že nikdo neuměl
fyzicky a navenek na základě jejich tělesného vzhledu rozeznat, kdo je kdo,
nicméně svým duchem, duší, postojem, chováním a tím, co se jim líbilo nebo
nelíbilo, byla totálně odlišná.
Tuto skutečnost bylo nevyhnutelné ilustrovat všem v Mém Stvoření i
pseudostvoření, aby se vyvrátila představa, že někdo může být přesně stejný
jako nějaký jiný jedinec. Toto byl husarský kousek negativního stavu,
pokoušejíce se přesvědčit každého, že individualita není ničím a stejnost a
uniformita je vším. Všechny ty vícenásobné porody, které byly iniciovány
z negativního stavu, byly pokusem vytvořit takový důkaz. Síly negativního stavu
doufaly, že umožněním takových vícenásobných porodů by jaksi mohly
dosáhnout takovou stejnost a uniformitu, a na základě toho faktoru budou
schopny přesvědčit sebe i své přívržence, že jsou pravými původci svého/jejich
druhu pseudoživota a že Já s ním nemám nic společného.
Kromě toho, tento fenomén demonstroval Moji Absolutní Přirozenost tím, že
Můj Život a Energie toho Života, v nichž byla/je možná jakákoliv možnost
jakéhokoliv života, včetně lidského života a pseudoživota všech v negativním
stavu, byl/je manifestován v nekonečných variantách zobrazení v jedinečných
formách a obsahu jakékoliv sentientní entity, a proto není nikdy nadbytečný, ať
vypadá navenek jakkoliv stejně.
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Jak ale víš, v současnosti se faktor rovnováhy už více neuplatňuje. Na vaší
planetě se nerodí nikdo z pozitivního stavu. Ani typičtí lidé se už více nerodí.
Jediné porody, které jsou stále ještě možné, jsou buď z negativního stavu, nebo
na základě negativních idejí dvou lidí. Protože se uplatňuje faktor
pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula, síly negativního stavu
vynakládají maximální úsilí, aby vaši planetu co nejdříve zalidnily svými agenty.
Z toho důvodu je lidským ženám vnuknuta neodolatelná touha, žádostivost a
téměř chtivost po tom, aby měly děti. Svědkem této touhy, Petře, jsi byl,
naneštěstí, dokonce i u některých z těch v Evropě, kteří čtou a přijímají Nové
zjevení Pána Ježíše Krista. Pro ty ženy, které byly do této chvíle neplodné,
přišly síly negativního stavu skrze své lidské vědecké poskoky s léky na zvýšení
plodnosti, které jim umožňují, aby u nich došlo k vícenásobnému porodu. Ať se
však děje cokoliv, přece jen je v nich všech zachována jedinečná individualita a
osobnost. Samozřejmě, účelem této situace už více není snaha prokázat výše
uvedený bod. Je to výhradně z důvodu přelidnění vaší planety agenty
negativního stavu, aby mohl být ustanoven životní styl čistě negativní povahy.
Jedním zajímavým faktorem tohoto pseudovítězství je fakt, že zdroje planety
Nula, nezbytné na udržování jakýchkoli životních forem na ní, se velmi rychle
zmenšují. Kdyby se zcela vyčerpaly, potom by na vaší planetě nemohl být
zachován žádný život. V tom případě by bylo pseudovítězství negativního stavu
zároveň jeho vlastní záhubou, protože parazit by zničil svého hostitele, na
kterém se živí. Toto je jeden z možných scénářů, jak by negativní stav mohl
skončit. Jak vidíte z tohoto konkrétního scénáře, na základě jeho bláznivosti,
hlouposti a šílenosti je negativní stav schopen zničit sám sebe ze svého
vlastního nitra, bez užití jakékoliv vnější síly ze strany pozitivního stavu. A
vícenásobné porody na vaší planetě jsou vynikajícím příspěvkovým faktorem
k tomuto sebezničení. A toto je všechno, co může být řečeno jako odpověď na
otázku starší Olgy.
Peter: Velice moc Ti děkuji za Tvé smysluplné odpovědi. Můžeme nyní
pokračovat Richardovými otázkami? Mimo to, mezitím jsem dostal dodatečnou
žádost o objasnění pojmu nebo termínu ‚Oheň‘, který byl použit v popisu Tvé
Absolutní Nové Přirozenosti. Jaká je jeho pozitivní konotace, pokud jde o Tvou
Přirozenost?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeš.
Peter: Richard Schumert se ptá na smysl a význam jednobuněčných životních
forem, jako jsou bakterie, mikroby, choroboplodné zárodky, viry, améby, prvoci
a podobné mikroskopické a sub-mikroskopické entity. Jeho druhá otázka je o
Mojžíšovi. Proč mu nebylo dovoleno, aby překročil řeku Jordán, ať Tě jakkoliv
prosil o odpuštění za svou jednu jedinou chybu?
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Pán Ježíš Kristus: Význam a účel těchto jednoduchých sub-životních forem lze
v obecném smyslu odvodit z toho, co bylo o zvířecích životních formách zjeveno
v Dialogu 85. Tyto jednobuněčné nebo sub-buněčné životní formy jsou
souvztažnostmi
nejzákladnějších,
sub-elementárních
komponentů
myšlenkových procesů sentientních myslí. V pozitivní konotaci byly původně
odvozeny z Mého Absolutního Myšlenkového Procesu jako úplně subelementární a základní částice toho Procesu, nezbytné pro udržení a náležitou
funkci všech idejí života ve všech jeho manifestacích. V myšlenkovém procesu
relativní sentientní mysli jsou souvztažnostmi jejich vlastních potřeb udržovat
sentientní prostředí ve funkčním celku, aby se zachoval nepřetržitý tok
náležitých energií pro zdravý a normální chod všech aspektů života - od těch
nejzákladnějších, sub-elementárních, až po ty nejkomplikovanější makroživotní
formy. Tyto aspekty myšlenkového procesu sentientní mysli se v procesu své
projekce do nejexternější nebo fyzické dimenze jeví jako různí mikroby,
bakterie a podobné jednobuněčné životní formy, které pomáhají udržovat
náležitou rovnováhu živého organismu. Důsledky a následky těchto subelementárních aspektů myšlenkových procesů sentientních myslí jsou
generovány na nejméně vědomé úrovni té mysli.
V negativní konotaci jejich významu, jak začali původci a aktivátoři negativního
stavu produkovat negativní myšlenkové procesy na své úplně elementární a
sub-elementární úrovni, dali podnět k něčemu, co bylo v podstatě zaměřeno na
zničení čehokoliv pozitivního a dobrého. Tyto sub-elementární produkty
myšlenkových procesů jsou ve většině případů nevědomé. Původně existovala
tendence napodobovat všechno takovým způsobem, jak to bylo v pozitivním
stavu, jenže s opačným úmyslem. Takže, aby udrželi pseudoživot v jeho
negativní konotaci takovým způsobem, jakým je udržován pravý život
v pozitivním stavu v jeho pozitivní konotaci, na základě faktoru protikladu a
odloučenosti od čehokoli pozitivního začala sentientní mysl pseudotvůrců na
své sub-elementární úrovni vytvářet všechny nevyhnutelné složky pro takové
udržování. Jako výsledek, prostřednictvím svých souvztažných faktorů, se ve
fyzické dimenzi zóny vymístění a na planetě Nula objevily tyto jednotlivé subelementární aspekty myšlenkových procesů jako život ohrožující mikroby,
bacily, bakterie, viry, retroviry a podobné destruktivní jednobuněčné subelementární organismy. Produkce těchto velmi negativních a destruktivních
typů sub-životních forem byla původně využita jako zbraň na otrávení a zničení
atmosféry a sféry pozitivních životních forem. Původci a aktivátoři negativního
stavu ve svém úsilí založit úplně jiný životní styl, než byl životní styl pozitivního
stavu, doufali, že tyto sub-elementární myšlenkové procesy využijí, pomocí
jejich souvztažné projekce do těchto sub-životních forem, k vykořenění
čehokoliv pozitivního v jejich doméně.
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Naneštěstí pro ně, jejich snaha měla v tomto ohledu opačný účinek v tom
smyslu, že jen co je vyprodukováno něco této povahy, na základě své nezkrotné
povahy to má tendenci se množit podle zákona geometrické progrese a
následně se to stává nekontrolovatelným. A nejen to, ale neustále to mutuje do
nějakých odlišných kombinací, které téměř není možné zvládnout nebo
vykořenit žádnými známými prostředky. Tento faktor jasně ilustruje samotnou
přirozenost negativního stavu. V negativním stavu je, jako protiklad
k přirozenosti stavu pozitivního, všechno nepořádné, nezkrotné, nezákonné a
nezvládnutelné. Jestliže chcete zavést životní styl, který by byl v úplném a
kompletním protikladu k čemukoliv, co se nachází v tom druhém životě, se
kterým nechcete mít nic společného, nemáte žádné jiné východisko než se stát
vším tím, co není pozitivní, pořádné, zákonné, krásně zvládnutelné a elegantní.
Tento faktor se velmi pěkně odráží v chování sub-elementárních jednoduchých
sub-buněčných životních forem, vyprodukovaných na základě takové negativní
koncepce, pramenící z negativních a zlých myšlenkových procesů.
Na druhou stranu, v porovnání s těmi destruktivními, pozitivní sub-elementární
sub-životní formy, pramenící z pozitivních myšlenkových procesů sentientních
myslí v pozitivním stavu, nemají stejné tendence jako negativní. Ve svém
vlastním prostředí a funkci se chovají řádně, zákonně a elegantně, pomáhajíce
živým organismům v jejich správné funkci. Tento fundamentální rozdíl
v chování těchto dvou sub-entit jasně ilustruje pravou povahu pozitivních a
dobrých myšlenkových procesů a pravou povahu negativních a zlých
myšlenkových procesů. A to je všechno, co lze v této době o této záležitosti
povědět.
A nyní k otázce o Mojžíšovi. Jak si pamatuješ, Petře, vždy, když jsi četl tu část
v Bibli, která se zabývala Mým odmítnutím mu umožnit, aby vstoupil do
takzvané Země zaslíbené, nacházející se za řekou Jordán, vždy jsi velmi litoval
Mojžíše a byl jsi na Mě téměř rozhněván, že jsem mu nedovolil mít výsadu
vstoupit do té země. Jak víš, ze tvé strany to bylo typické lidské stanovisko.
Jinými slovy, na celou situaci jsi nahlížel tak, jak se odehrála na scéně nebo ve
scéně, a ne za scénou. Co se však skutečně odehrálo za scénou? Odpověď na
tuto otázku lze najít v tom, s čím v té době souvztažila Mojžíšova pozice a role.
Za prvé, jak jsi si vědom, v té době byl Mojžíš nejpokornější osobou na planetě
Nula. V tom reprezentoval Mou Absolutní Poníženost, Skromnost a Pokoru. Za
druhé, Mojžíše můžete považovat za Mého úplně prvního a jediného
představitele na planetě Nula v té době. Za třetí, byl samotným ztělesněním
Mého Absolutního Božského Zákona a Pořádku, pomocí kterého je udržován a
ubírá se svým náležitým směrem život Mého Stvoření. Za čtvrté, Mojžíš
reprezentoval jak Mou Božskou Esenci a Substanci, tak i Mou Budoucí Lidskou
Přirozenost. Jeho chování, skutky, způsob myšlení, navazování vztahů a
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oznamování věcí, to všechno představovalo přirozenost pozitivního stavu a
Mou Absolutní Přirozenost v její relativní kondici. Mojžíš v podstatě
reprezentoval úplnost všech Božských Zákonů, Principů a Ustanovení, na
základě kterých je umožněn jakýkoliv funkční a pozitivní život. To byla
reprezentace reality pozitivního stavu.
Na druhou stranu, nikdy nezapomínej, s jakým typem lidí měl Mojžíš co do
činění. Jak si pamatuješ z jeho poslední písně, kterou měl naučit děti Izraele
krátce předtím, co jsem jej vzal pryč a ukryl před nimi jeho fyzické tělo, aby si
z něj neučinili modlu pro uctívání, Mojžíš velmi živě popsal jejich povahu jako
nanejvýš tvrdohlavou, vzpurnou, tvrdošíjnou, neposlušnou, jako tvrdý oříšek,
jako bezohlednou, arogantní a duchovně zcela slepou a úplně
externalizovanou. Mojžíš jim velmi přímočaře pověděl, že jsem si je vybral ne
proto, že jsou nejlepší a nejzasloužilejší mezi všemi ostatními národy,
existujícími tehdy na planetě Nula, ale ve skutečnosti proto, protože jsou
nejhorší. Na nich se mohla nejlépe demonstrovat a ilustrovat Má nekonečná
shovívavost, trpělivost, milosrdenství a odpuštění.
Zároveň byl však Mojžíš také lidský tvor, se všemi aspekty povahy bytí lidským
tvorem. V tom ilustroval rozdíl mezi tím, co to znamená být typickým lidským
tvorem a tím, co to znamená být Mým pravým představitelem. V roli Mého
pravého představitele se choval podle samotného Božského, které měl v sobě
ode Mne. V té pozici konal a choval se jako nejpozitivnější a nejlaskavější
osoba. Když však v jeho nejzazší schopnosti zachovat si svou roli jako Můj pravý
představitel byl provokován tvrdohlavými a neposlušnými lidmi, na okamžik
sklouzl do své lidské přirozenosti a rozzlobil se na děti Izraele, nevěře, že bych
byl schopen nechat vytrysknout pitnou vodu ze skály uprostřed pouště. Takže
namísto jednoho úderu udeřil do skály dvakrát, doufaje, že z ní nevyjde žádná
voda. Namísto toho vyšla ze skály voda v neobvyklém množství. Jaké jsou zde
duchovní souvztažnosti? Skála v této konkrétní konotaci reprezentovala
přírodní pravdu, projevující se v její víře. Voda byla čistá duchovní pravda, která
je k dispozici každému na základě přijetí přírodní pravdy a víry v její existenci.
Dvojité udeření do skály znamená odmítnutí této podstatné a životodárné víry
a nevíru v žádnou duchovní pravdu. To, že navzdory tomu vytryskla voda ze
skály v hojném množství, znamená, že Má Božská Pravda Žije a že je k dispozici
každému bez ohledu na to, jak je popírána a ignorována.
Důsledkem Mojžíšovy nevěry bylo v tomto konkrétním případě to, že si sám
odepřel možnost vstoupit do Země zaslíbené nebo v tomto případě do
pozitivního stavu, protože tam může vstoupit jen prostřednictvím přijetí čisté
duchovní pravdy skrze a prostřednictvím své osobní víry v její moc a sílu. Mojžíš
v tomto případě představoval důsledky odmítnutí Božské Pravdy a ukotvení se
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v negativních aspektech typické lidské přirozenosti. Nezapomínejte, pro jaký
typ lidí reprezentoval všechna tato fakta. V jeho případě by jakékoliv odchýlení
se od vyvolání důsledků jeho skutků dalo velmi špatný příklad těm lidem, kteří
byli ve své podstatě velmi zlí. Kdybych měl vyslechnout Mojžíšovu prosbu a
umožnit mu, aby vstoupil do takzvané Země zaslíbené, tím, že bych neukázal
jasné důsledky jeho nesprávného postoje, navěky bych posílil zlobu dětí Izraele
a ony by nemohly nikdy být spaseny nebo konvertovány do pozitivního stavu.
V zájmu jejich budoucího spasení jsme se s Mojžíšem dohodli odehrát tento
důležitý scénář. Kromě toho, oba dva jsme velmi dobře věděli, že takzvaná
fyzická Země zaslíbená nebyla skutečným fyzickým stavem, ale jen zdáním a
souvztažností pozitivního stavu. Jinak by děti Izraele nedopadly tak, jak po
obsazení té země dopadly. Namísto toho, poté co jsem Mojžíšovi v okamžiku
ukázal všechny aspekty oné Země zaslíbené, vzal jsem jej do skutečné,
nacházející se v pozitivním stavu duchovního světa. Takže osobně neutrpěl
žádnou újmu nebo nebyl vůbec o nic ochuzen. Jediné, o co byl ochuzen, bylo to,
že nemusel dále snášet arogantní, tvrdohlavé a vzpurné lidi a jejich
nesnesitelnou neposlušnost a pokušení, kterým neustále Mě i jeho vystavovali.
A toto je všechno, co lze v této konkrétní době o Mojžíšově případu povědět.
Více bude o Mojžíšovi uvedeno v následujícím Dialogu (106).
A nyní záležitost termínu ‚Oheň‘, pokud jde o Mou Absolutní Přirozenost. Už by
mělo být zcela zřetelné, jaká je pozitivní konotace ohně. Vezměte si například
vaše slunce, které je obrovskou koulí nepřetržitě a bez přestání hořícího ohně.
Na základě něj je umožněn život na vaší planetě. Teplo a světlo vašeho slunce
poskytuje všemu životu na vaší planetě nutné podmínky, aby vzkvétal. Já jsem
Absolutní Slunce Svého Stvoření. Oheň Mé Lásky a její Moudrosti nepřetržitě
vyzařuje a uvolňuje teplo a světlo ke všem žijícím, dýchajícím a existujícím
entitám, na základě čeho je jim umožněno žít, být naživu a náležitě fungovat.
Toto je pozitivní konotace termínu ‚Oheň‘. Dokonce i ve vašem každodenním
životě má oheň mnoho pozitivních konotací. Ohněm si vaříte vaše jídlo, jím si
ohříváte vodu, vytápíte váš dům, oheň využíváte v mnoha průmyslových a
hospodářských podnicích. Pochopitelně, jako všechno ostatní, oheň má také
své negativní souvztažnosti, využívané silami negativního stavu na jejich
negativní a zlé účely. Ale dokonce i v této konotaci, pokud se podíváte na jeho
význam za scénou, oheň má očistný účinek, spaluje všechny nečistoty a
připravuje nové podmínky pro budování něčeho nového.
Už jste někdy cítili hořet oheň ve svém srdci nebo hrudi? A co oheň lásky,
soucitu atd. nebo, v negativním smyslu, oheň spalující nenávisti? Oheň Mé
Lásky zapálil samotný život Mého Stvoření a všeho žijícího a dýchajícího v něm.
Toto je důvod, proč Mě lze nazývat také Absolutní Oheň; a v tomto smyslu
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Oheň je Mnou a Já jsem Ohněm. Je to odpověď na tvou otázku, Petře, jménem
Betty, Heather, Ardyth a Leilani?
Peter: Nuže, já jsem vždy znal odpověď na tuto otázku. Abych Ti řekl pravdu,
byl jsem trochu překvapen, že vůbec mohly přijít s potřebou dostat odpověď na
něco, co je tak jasné. No, koneckonců, pokud byla položena, zřejmě ji bylo
třeba objasnit, protože by tu samou otázku položil někdo jiný. Je dnes ještě
něco?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to tak. Termín ‚Oheň‘ bylo potřeba objasnit. A
ne, dnes už ne. Nyní jdi a odpočívej.
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Dialog 106
19. září 1999
Peter: Už nějakou dobu mi několik lidí dává tu samou otázku. Nejprve jsem ji
ignoroval jako čirou zvědavost, v níž jsem neviděl žádný konkrétní význam. Ale
když tu stejnou otázku položila jedna paní doktorka z Ostravy, z České
republiky, rozhodl jsem se, že Ti ji předložím. Je na Tobě, abys rozhodl, zda ta
otázka má nějakou cenu a multivesmírný význam. Samozřejmě jako vždy, než
tu otázku zformuluji, chtěl bych se Tě zeptat, zda nemáš nejdříve Ty něco, čím
bys chtěl přispět. Během mé ranní meditativní procházky mi bylo naznačeno, že
bys chtěl učinit nějaké další komentáře nebo upřesnění ohledně záležitostí, o
kterých jsme diskutovali v Dialogu 105.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi dal přednost, abych hovořil o něčem,
co bylo obsaženo v předcházejícím Dialogu, jakož i o některých dalších
záležitostech. Než se budeme věnovat tvé konkrétní otázce a než stanovíme,
zda je nějakým přínosem nebo zda by bylo užitečné a prospěšné dostat na ni
odpověď, potřebujeme si upřesnit tři záležitosti. Dvě z těchto záležitostí se
týkají něčeho, co bylo obsaženo v předcházejícím Dialogu. Třetí záležitost se
týká aktuálního postavení konzervativní, nejpravicovější větve pseudotvůrců,
kteří jsou nyní v Nové škole.
Začněme dvěma záležitostmi, o kterých jsme diskutovali v předchozím Dialogu.
První záležitost se týká existence sub-elementárních sub-buněk nebo
jednobuněčných životních forem jak na straně pozitivního stavu, tak i na straně
negativního stavu. Pro vaši lidskou mysl by bylo těžké zcela pochopit, jak se
skutečně odehrává proces objevení se těchto jednobuněčných sub-životních
forem v pravé realitě jejich manifestace. Dovolte však, abychom vám
prezentovali následující teoretickou konstrukci, která vám může přiblížit
pochopení toho, jak se tento proces odvíjí nebo vyvíjí. Pamatujte, toto je pouze
teoretická konstrukce, a ne pravá realita samotného tohoto procesu.
Jakmile se jakákoliv idea objeví v myšlenkovém procesu sentientní mysli,
okamžitě postupuje ke své realizaci. Proces objevení se té ideje sám o sobě
produkuje nesmírné energie. Ve stavu objevení se té ideje v sentientní mysli
existuje všeobecný účel, kvůli kterému se ta idea zrodila. Energie vyplývající
z výskytu té ideje postupují při svém šíření ze středu neboli ze svého jádra po
obvodu kruhovým způsobem. Můžete si to představit tak, jako když hodíte
kámen vodorovným směrem na povrch velké vodní hladiny. Jak zasáhne plochu
té vody, vytváří kruhové pohyby, které se šíří ve stále větších kruzích všemi
směry až k okraji vodní hladiny. Něco podobného se děje i v našem případě.
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A nyní, idea, která se objevila, a energie vytvořené na základě procesu jejího
výskytu, sestává ze zárodku neboli jádra, které zaujímá centrální, nejvnitřnější
pozici v sentientní mysli, nebo, lépe řečeno, v jedné z jejích myšlenek, která je
úplně specifická a jedinečná pro výskyt té ideje a jejího obsahu. Okolo tohoto
centrálního zárodku neboli jádra je vytvořeno mnoho vrstev, které by mohly
být považovány za duševnost a za tělo té ideje a jejích energií. Jak ta idea
postupuje ke své realizaci, proniká všemi dimenzemi a jejich příslušnými
úrovněmi, kde se manifestuje ve formě různých sentientních i nesentientních
životních forem. Čím blíže k jádru té ideje neboli k jejímu zárodku, tím
pokročilejší životní formy jsou vytvářeny.
Na duchovní úrovni, pokud se ta idea objevila v myšlenkových procesech
někoho, kdo se nachází na té úrovni, vytváří jedinečné sentientní životní formy.
Jak se její energie šíří po celé duchovní dimenzi, vyvolávají různé důsledky,
následky a výsledky, shodné s kvalitou a obsahem té ideje. Čím dále od jádra té
ideje se její energie šíří, tím méně důmyslné nesentientní životní formy jsou
iniciovány. Jeden aspekt té ideje se vztahuje k prostředí a jeho náležité údržbě,
aby byly sentientní mysli poskytnuty nejvhodnější podmínky pro její jedinečnou
aktualizaci, realizaci a tvořivé úsilí. Jako pozitivní vedlejší účinek tohoto
jednotlivého aspektu se objeví různé komponenty, které jsou velmi nápomocny
při dosahování tohoto cíle údržby. Na zcela elementární a sub-elementární
úrovni této zvláštní ideje a jejích specifických energií, nebo v nejodlehlejším
stavu od stavu samotného jádra neboli centrálního zárodku té ideje, jsou
produkovány určité minimální sub-mikroskopické kvality, které dávají vznik
duchovním sub-buňkám nebo duchovním jednobuněčným životním formám,
které jsou využívány jako příspěvkové faktory pro náležitou údržbu
sentientního organismu a jeho prostředí. Tyto konkrétní duchovní sub-buňky
nebo jednobuněčné životní formy jsou ve skutečnosti těmi nejnepatrnějšími
nebo nejvíce sub-mikroskopickými částicemi sentientních energií sentientních
idejí sentientních myšlenkových procesů. Jsou tedy nejmenšími možnými
složkami samotné sentientní myšlenky. Toto je důvod, proč je nazýváme
duchovní. V tomto případě nevytvářejí na duchovní úrovni konkrétní a fyzické
formy. Ale jejich nepřetržité a nepřestávající objevování se dává s jejich velmi
specifickými duchovními energiemi impuls k tomu, aby se takové konkrétní a
hmatatelné fyzické sub-entity - prostřednictvím specifických sentientních
duševních procesů sentientní mysli - objevily na intermediální úrovni.
Jak tato konkrétní idea a její specifické energie vstoupí do intermediálních
dimenzí, ze svého samotného jádra neboli centrálního zárodku produkují
rovněž všechny duševní sentientní procesy, přenášené na nově vytvořené
sentientní entity, nacházející se v této dimenzi. Prostřednictvím a pomocí toho
tato idea, spolu s jejími nesmírně mocnými energiemi, produkuje všechny své
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důsledky, následky a výsledky, související s povahou a kvalitou obsahu té ideje,
aplikovatelné na potřeby intermediální dimenze. Jak se šíří v této jednotlivé
dimenzi, během jejího šíření dává popud k objevení se všech rysů,
charakteristik a aspektů specifických duševních složek, které zase
prostřednictvím svých vlastních specifických energií, vyplývajících z jejich
objevení se, dávají zrod všem ostatním nesentientním duševním životním
formám a jejich příslušným prostředím. Jako pozitivní vedlejší účinek tohoto
procesu začínají na sub-elementární úrovni těchto duševních procesů vyzařovat
duševní energie sub-buněk, které dávají impuls k výskytu sub-buněčných nebo
jednobuněčných duševních životních forem, které na základě impulsu své
původní duchovní kvality a obsahu způsobují objevení se konkrétních a
hmatatelných fyzických jednobuněčných a sub-buněčných životních forem na
úrovni fyzické dimenze.
V okamžiku, kdy tato idea se svými mnohokrát kombinovanými a znásobenými
duchovními a duševními energiemi vstoupí do fyzické dimenze, prochází přesně
tím stejným procesem, jaký byl popsán výše, s jediným rozdílem, že na této
úrovni se všechny důsledky, následky a výsledky ztvárňují a zhmotňují. Ze
samotného jádra neboli centrálního zárodku této ideje se nyní v jejích fyzických
aspektech objeví fyzické vnější životní formy, od fyzicky, duševně a duchovně
nejpokročilejších sentientních životních forem, až po nejelementárnější, subelementární, jednobuněčné, a sub-buněčné konkrétní životní formy. Jako
pozitivní vedlejší účinek tohoto procesu se na nejnepatrnější možné úrovni
těchto fyzických energií vytvářejí všechny typy mikrobů, améb, prvoků a
podobných sub-životních entit, které jsou následně využity pro náležitou
údržbu živých organismů a jejich prostředí. Mezi nejvyvinutějšími životními
formami a nejelementárnějšími a sub-elementárními formami jsou vytvářeny
myriády dalších životních forem, jako jsou například zvířata, ptáci, ryby, hmyz
atd., se všemi jejich příslušnými přirozenými prostředími, souvisejícími s jejich
potřebami, za účelem jejich správné funkce, kvůli které jim bylo dovoleno
vzniknout a existovat. Nejexternější nebo nejzevnější komponenty procesu
výskytu této ideje a jejích energií v sentientní mysli, jak se šíří jejich pozitivní
vedlejší účinky, pokud jde o enviromentální faktory její povahy, vytvářejí
všechny organické a botanické životní formy, jak lze vidět na pozitivních a
užitečných ovocných stromech, květech, křovinách a všech druzích rostlin
všeobecně. Energie takových myšlenek vytvářejí z myšlenek jejich potřeb pro
tyto organické a botanické entity náležité prostředí, ve kterém se mohou snažit
a reprodukovat ze všech sil, přispívajíce zase k ekologické rovnováze a
zkrášlování životního prostředí, nezbytného pro sentientní entity a jejich
tvořivé úsilí.
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V pozitivním stavu Mého Stvoření, jelikož se tu odehrávají pouze pozitivní
myšlenkové procesy a sentientní mysli generují pouze pozitivní ideje, jsou
vytvářeny jen pozitivní, prospěšné a užitečné životní formy. Jsou specifickými
důsledky, následky a výsledky těchto myšlenkových procesů a jejich nepřetržitě
a neustále se vyskytujících idejí. Tento faktor odráží Absolutní Kondici Mé
Absolutní Sentientní Mysli a Její Absolutní Přirozenosti, která nepřetržitě a
neustále produkuje a generuje pouze Absolutně Pozitivní Ideje a jejich
Absolutně Pozitivní Energie a která umožňuje, aby se podobné procesy
odehrávaly ve všech relativních sentientních myslích.
V negativním stavu a jeho zóně vymístění, a ve většině případů na planetě Nula,
se odehrávají pouze negativní a zlé myšlenkové procesy a jsou generovány jen
negativní a zlé ideje. Jak se šíří skrze své vlastní pseudodimenze stejným
způsobem, jak bylo popsáno výše, dávají vznik životním formám, které jsou
převážně negativní, jedovaté, škodlivé a zhoubné nejen pro pravý život, ale i
pro jejich pseudoživot. Taková je povaha jakékoliv negativní a zlé myšlenky,
ideje nebo pojetí. Můžete to považovat za jejich vlastní negativní vedlejší
účinek, který produkuje všemožné sub-elementární, sub-buněčné a
jednobuněčné životní formy, které požírají bez rozdílu všechno živé a dýchající,
včetně svých vlastních tvůrců.
Původně, po prvním kroku aktivace negativního stavu, jeho aktivátoři neměli
ani potuchy, co by takové myšlenky, ideje a pojetí mohly vyprodukovat nebo
jaké by mohly být a budou jejich následky, důsledky a výsledky. Nejdříve se
potřebovali naučit, jak produkovat takové negativní a zlé myšlenky, ideje a
pojetí. Jakmile objevili, jak je vytvářet, v průběhu té produkce, jak je vytvářeli,
byly generovány ohromné energie, šířící se podobným způsobem, jak bylo
popsáno výše, které, za prvé, vytvořili všemožné oblasti zóny vymístění a všech
jejích pekel; a za druhé, vedli k fabrikaci všemožných negativních a zlých
sentientních entit, které produkovaly své vlastní negativní a zlé myšlenky, ideje
a pojetí, které během jejich vlastního šíření měly za následek výskyt negativních
typů zvířat, ptáků, ryb, hmyzu a negativních typů rostlin a všech ostatních
negativních, jedovatých a škodlivých botanických a biologických entit až
k maximálně negativním, jedovatým a destruktivním bakteriím, mikrobům,
virům a podobným sub-buněčným životním formám.
Na planetě Nula, protože ta obsahuje ve svém prostředí i Mé pozitivní
představitele, buď skrytě, nebo otevřeně, můžete vzhledem k jejich primárně
pozitivním, dobrým a užitečným myšlenkám, idejím a pojmům najít oba dva
typy životních forem, které neustále vzájemně zápasí. Negativní životní formy
nepřetržitě napadají, zabíjejí a požírají pozitivní, a pozitivní jsou v roli
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ochraňování sebe sama a všech živých organismů a také svého prostředí před
tím negativním.
Problémem tohoto uspořádání je fakt, že jen co jsou v sentientní mysli
vyprodukovány jakékoliv myšlenky, ideje nebo pojetí, ať už v pozitivním, nebo
negativním smyslu, na základě svého výskytu generují obrovské množství
energie, které pohánějí kvalitu a obsah takových myšlenek, idejí a pojetí
k tomu, aby se šířily všemi směry (obrazně řečeno) úplně všemi dimenzemi a
všemi jejich příslušnými úrovněmi. V okamžiku, když se začne tento proces,
nelze jej žádnými prostředky zastavit. Multivesmírný zákon si vyžaduje, že jejich
objevení se musí pokročit k tomu, aby se staly svou vlastní pravou (v pozitivním
stavu), nebo pseudopravou (v negativním stavu) realitou, aby mohly
produkovat a aby produkovaly všechny své důsledky, následky a výsledky.
Jak tedy z těchto faktů vidíte, příčinnými faktory všech a všeho ve jsoucnu a
bytí, jakož i v pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i na planetě Nula, jsou aktivity
nebo myšlenkové procesy sentientní mysli. V absolutním smyslu a v jejich čistě
pozitivní konotaci příčinnými faktory všech a všeho jsou aktivity nebo
myšlenkové procesy Mé Absolutní Sentientní Mysli. Protože základní a
fundamentální struktura jakékoliv relativní sentientní mysli pochází ze základní
a fundamentální struktury Mé Absolutní Sentientní Mysli, relativní sentientní
mysl smí a může prostřednictvím svých vlastních myšlenkových procesů, svých
idejí, myšlenkových prvků a pojetí vytvářet všechno, co jen chcete. Ale na
základě toho samého univerzálního zákona všechno, co sentientní mysl vytvoří,
nejenže plodí své nezávislé důsledky, výsledky a následky, ale prostřednictvím
efektu jejich zpětné vazby to zasáhne zpět jeho stvořitele nebo fabrikátora, ať
se jedná o jakýkoliv případ, a způsobí, že sentientní mysl musí snášet důsledky,
výsledky a následky své vlastní produkce - ať už jsou pozitivní, nebo negativní.
Multivesmírná vzájemná vnější i vnitřní spojitost a interakce všech sentientních
entit, jakož i všech, kteří jsou umístěni v negativním stavu a na planetě Nula, je
taková, že iniciace a produkce jakýchkoli prvků myšlenek, idejí a pojetí má vliv
na všechny a všechno ostatní. Naštěstí pro pozitivní stav, na základě jeho
odloučení a úplné izolace od čehokoli, co je iniciováno a produkováno
v negativním stavu, nikdo tam není ovlivněn ničím negativním, špatným nebo
zlým. Kvůli pseudorealitě, iluzím a zdáním negativního stavu cokoliv, co je
v něm iniciováno a vyprodukováno, odpadne od pozitivního stavu bez toho, že
by to komukoliv v něm způsobilo jakoukoliv škodu nebo problémy, a následně
to zasáhne zpět iniciátory a tvůrce takových negativních, špatných a zlých
myšlenek, idejí a pojetí, takže mohou snášet důsledky svých škodlivých aktivit.
V rámci negativního stavu ale může kvůli této vzájemné vnější a vnitřní
spojitosti všech a všeho dojít snadno k epidemii špatných věcí, dějících se všem
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těm, kteří jsou v pozici přijímání takových negativních, špatných a zlých
myšlenek, idejí a pojetí. Na druhou stranu, na planetě Nula má přítomnost
takových negativních a zlých myšlenek, idejí a pojetí hromadný účinek nejen na
všechny lidi a agenty negativního stavu, ale i na Mé veřejné i utajené
představitele, kteří mohou trpět jejich účinky vždy, když fungují ne ze své
pozice bytí Mými pravými představiteli, ale z pozice své lidské přirozenosti.
Nicméně i tehdy, když fungují z pozice jejich role Mých představitelů, jelikož na
sobě nosí typické lidské tělo, to je předmětem vlivu takových negativních,
špatných a zlých myšlenek, idejí a pojetí a všeho, co tyto mohou vyprodukovat
a vytvořit. Toto je důvod, proč se dokonce Moji představitelé mohou infikovat a
dostat se pod vliv a být sužováni všemi těmi miliardami a miliardami mikrobů,
choroboplodných zárodků, bakterií, virů, retrovirů atd., nebo čímkoliv, co tady
mají, které jsou velmi negativními vedlejšími účinky všech těch zlých,
negativních a špatných myšlenek, idejí a pojetí vytvářených sentientními
myslemi v negativním stavu.
Takto se všechno tvoří, produkuje nebo fabrikuje. Proč hovoříme o tomto, pro
vaši lidskou mysl, komplikovaném tématu? Na planetě Nula má většina lidí a
všichni vědci tendenci vidět všechno nezávisle na aktivitách sentientní mysli a
jejích myšlenkových procesech. Pro ně to vypadá tak, jako by všechno tam
venku, ať už organické, anorganické, sentientní, nesentientní, zoologické,
botanické, geologické, nebo jakékoliv jiné, se vyvinulo a ustanovilo samo, bez
jakéhokoliv spojení s myšlenkovými procesy, idejemi, pojetími nebo podobnými
věcmi sentientní mysli. Toto je nechvalně známé stanovisko při dívání se na
všechny odehrávající se události a na všechno ostatní žijící, dýchající, organické
či anorganické tak, jak je to na scéně nebo ve scéně. Na druhou stranu, výše
popsaný postup výskytu všech a všeho je dívání se na všechno tak, jak se to
stalo, děje a bude dít za scénou. Účelem náročného tématu této rozpravy je
vaše vlastní vzdělání, aby vám pomohla naučit se dívat na všechno a všechny
tak, jak je to za scénou. Pomůže vám to stanovit a pochopit všechno ve vašem
životě i pseudoživotě negativního stavu všeobecně, a zvláště v lidském životě
takovým způsobem, jakým to skutečně, a ne jakým se to zdá být. Přispěje to
tedy k vaší schopnosti vyhnout se přijetí zkreslení a falešností týkajících se
čehokoliv, co je vám na planetě Nula prezentováno. V konečném smyslu to
přispěje k vytvoření podmínek v lidském životě a v negativním stavu všeobecně,
které účinně odstraní prokleté postavení lidí a všech ostatních tvorů a bytostí
v negativním stavu - dívání se na všechno z pozice svého zevnějšku, jako kdyby
to bylo nezávislé na jejich sentientní mysli. Tím se tedy přiřadí zodpovědnost za
všechny události v sentientním i nesentientním životě, ve všech jeho formách a
manifestacích, tomu, komu patří - myšlenkovým procesům sentientní mysli a
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nimi generovaným ideám, myšlenkám a konceptům, ať je jejich povaha
jakákoliv. A toto je všechno, co s touto konkrétní záležitostí souvisí.
Druhou záležitostí, kterou je potřeba trochu více upřesnit, je to, proč nebylo
Mojžíšovi dovoleno překročit řeku Jordán - jak jsme zmínili v předcházejícím
Dialogu. Jak si pamatuješ, Mojžíš Mě prosil, abych mu dovolil přivést děti
Izraele do takzvané Země zaslíbené. Já jsem mu odpověděl, aby Mě s tou
prosbou přestal obtěžovat. Nuže, slova, která jsem tenkrát použil, nebyla
přesně slova „obtěžovat Mě“. Namísto toho jsem mu odpověděl, aby Mi tu
záležitost už více nepřipomínal. Ale z praktického hlediska vám mohla znít tak,
jako by Mě neměl víc obtěžovat. Může Mne vůbec něco obtěžovat?
Samozřejmě, že ne. Zde jsme ale měli co do činění s velmi důležitým
zobrazením toho, jak se na věci nedívat. Opět, jde o dívání se za scénu.
Mojžíšova prosba ke Mně byla z pozice jeho vnější mysli nebo z pozice jeho
lidské přirozenosti. Ta pozice všechno vidí tak, jak je to na scéně nebo ve scéně.
A co vidí Mojžíš z té pozice? Vidí, že tam je Země zaslíbená, která je skutečným
rájem nebo která je v tomto případě pozitivním stavem. Je toto ale skutečná
realita, nebo jen iluze či zdání reality? Navenek to vypadá jako realita sama o
sobě. Ale vnitřně je to pouze souvztažnost nebo, v tomto případě, pouze fyzická
reprezentace samotné reality, nebo v tomto případě pozitivního stavu.
Takže, co by se stalo, kdybych měl za takových okolností vyslechnout Mojžíšovu
prosbu a umožnit mu, aby vstoupil do iluze nebo zdání pozitivního stavu? Na
základě toho faktoru, jsa v zevnějšku nebo vida tu Zemi z pozice svého
zevnějšku, nesprávně by předpokládal, že je to skutečný pozitivní stav, a ne
jeho duchovní souvztažnost. V tom případě, jaký příklad by dal dětem Izraele?
Nezapomínejte, že jejich přirozenost byla ztělesněním nejvzdálenějšího
zevnějšku jejich vnější kolektivní mysli. O ničem niterném nebo vskutku
duchovním neměly ani potuchy. Takže, jsa v pozici, jakmile by někdo jako
Mojžíš, který byl v té době jediným Mým pravým představitelem na planetě
Nula, vstoupil do té Země zaslíbené, uvěznil by děti Izraele nadobro a navždy
v jejich zevnější pozici. V tom případě by popřely, že vůbec existuje skutečně
něco duchovního, a zároveň by vnější život a život v Zemi zaslíbené, jakož i
samotnou Zemi zaslíbenou, považovaly za pravý pozitivní stav, za kterým a
mimo kterého už nic jiného neexistuje. V tom případě by žádné z dětí klanů
Izraele nemohlo být nikdy spaseno. Kromě toho, toto dovolení v sobě
obsahovalo skutečné nebezpečí i pro samotného Mojžíše.
Uvažujte toto: Mojžíš byl reprezentací pravého duchovního stavu,
zakořeněného v jeho niternostech, kde bylo v něm přítomno Mé Božské. Ale on
Mě prosil ze stavu své lidské přirozenosti nebo ze stavu svého zevnějšku, abych
mu dovolil vstoupit do takzvané Země zaslíbené. Kdybych měl dovolit, aby se
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mu to stalo, také jeho bych uvěznil ve stavu jeho vlastní zevnějšnosti nebo
v jeho vlastní lidské přirozenosti. Na základě tohoto faktoru by Mojžíš neměl
žádnou jinou volbu než považovat svou lidskou přirozenost a její vnější způsob
fungování a vnímání reality za pravou niternost a pravou duchovnost - čili přijal
by ji za pravou a jedinou realitu. V okamžiku, kdyby to udělal, ztratil by jakékoliv
spojení se Mnou, přítomnost Mé božskosti v něm by byla odstraněna a on by
přestal být Mým jediným představitelem. Skutečně věříte, že by chtěl, aby se to
stalo? Absolutně ne!
Šlo zde o to, že pro všechny v Mém Stvoření, kteří velmi bedlivě sledovali Mé
interakce s Mojžíšem a jeho chování, jakož i chování a reakce dětí Izraele, bylo
nezbytné vytvořit důležitou ilustraci a demonstraci toho, jak byla situace
připravena pro jasné rozlišení pravé reality jsoucna a bytí od jejích
souvztažných faktorů, jak se jevily na scéně nebo ve scéně. Uvědomujete si,
jaké v té době existovalo nebezpečí, kdybych se měl řídit Mojžíšovou prosbou?
Kdybych mu dovolil z pozice jeho zevnějšnosti, a zároveň z pozice Mé Absolutní
Přirozenosti, aby vstoupil do takzvané Země zaslíbené, navěky bych zavedl
pozici vzhůru nohama v celém Svém Stvoření. Potvrzením jeho pozice a pozice
takzvané Země zaslíbené jako pravé a jediné reality pozitivního stavu bych
definitivně a neodvolatelně zaměnil iluzi a zdání reality za jedinou realitu, a
jedinou pravou realitu za iluzi a zdání. Všichni obyvatelé pozitivního stavu by
přesně v tom samém okamžiku neměli žádnou jinou volbu než považovat sebe
samé za neskutečné, žijící v iluzích a zdáních, a ty v negativním stavu a na
planetě Nula za jediné, kteří mají pravý a skutečný život. Byl by to podvod
multivesmírného rozsahu. V tom případě by všichni obyvatelé Mého
pozitivního stavu spáchali existenciální sebevraždu. Odmítnutím Mojžíšovy
prosby jsem pevně a přesvědčivě stanovil čáru mezi tím, co je reálné, a tím, co
pouze iluze a zdání toho reálného. Tím byla věčně znovu potvrzena realita
pravého života všech v pozitivním stavu a znovu byly obnoveny iluze a zdání
toho druhého života, a jejich žádost, aby se stali reálnými, byla zamítnuta. A
takto to mělo být.
Třetí záležitost, které je třeba se letmo dotknout, je situace u
nejkonzervativnější větve pseudotvůrců. Týká se to jednak těch, kteří jsou
v důsledku jejich konverze do pozitivního stavu v Nové škole, jakož i těch, kteří
ještě nejsou v tom bodě. Ti, kteří jsou v Nové škole a kterým byly přiděleny
některé z Mých ženských představitelek, aby se dozvěděli pravdu o feminitě,
lásce, náklonnosti a rovnocennosti všech principů feminity a maskulinity, se
nyní naučili své lekce a jejich postoj se následovně v tomto ohledu dramaticky
mění. V tomto ohledu jsou vaše vzájemné interakce, interakce Mých ženských a
mužských představitelů na planetě Nula, nápomocny v tomto procesu. Jak vy
měníte své vzájemné vztahy na pravý pozitivní způsob, jednajíce vzájemně
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s láskou a respektem, taktéž to spolu s vámi dělají i pseudotvůrci. A naopak: jak
se oni mění pozitivním směrem, tak i vám je umožněno dělat to samé. Toto je
výsledkem vaší synergické práce s nimi. Více budeme hovořit o této záležitosti
někdy v budoucnu, až více dozraje čas, abychom se hlouběji věnovali významu
tohoto společného úsilí. Proto, Petře, pusť se do toho a polož svou otázku.
Peter: Trochu se zdráhám to učinit, poněvadž odpověď na tu otázku by měla
být samozřejmá každému čtenáři Tvého Nového zjevení, zejména z kapitoly
třetí Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Týká se to Tvého učedníka Petra a
způsobu jeho smrti. Tvrdí se, že se rozhodl být ukřižován na kříži hlavou dolů
proto, že se necítil být hoden toho, aby byl ukřižován stejným způsobem jako
Ty. Má tato událost pro nás nějaký význam nebo je v ní obsaženo nějaké
poselství pro nás? Já znám odpověď na tuto otázku, ale lidé se ptají a ptají, tak
tady to je.
Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, měli by znát odpověď z výše zmíněné
kapitoly v Mém Novém zjevení. Jak je z té kapitoly zřejmé, Petr reprezentoval
celé křesťanské hnutí nebo celou křesťanskou církev ve všech jejích
náboženských formách a sektách a to, jaký bude jejich osud. Jeho volba smrti
tedy naznačovala cesty, jakými se to hnutí bude vyvíjet. Jak víš, křesťanská
církev ve svých doktrínách obrátila pořádek multivesmíru a zkreslila a zfalšovala
Mou Božskou Pravdu. Vnější rituály a formy uctívání dala navrch (nohy nahoru)
a niternosti a pravé duchovní faktory života, zakořeněné v Mé Božské Lásce a
Božské Moudrosti a Božské Absolutní Svobodě a Nezávislosti dala na spodek
(hlava dolů). Tím zničila jakýkoliv duchovní nebo jakýkoliv jiný význam
čehokoliv, co se týkalo pozitivního stavu a Mé Pravé Nové Přirozenosti, jakož i
Mé Staré Přirozenosti. Tím na této planetě, jakož i v některých dalších
oblastech zóny vymístění ustanovila mrtvou duchovnost, která se netýká vůbec
ničeho z toho, jaké je to v pravé realitě Mého pozitivního stavu a v jeho
duchovnosti. Jinými slovy, v Petrovi Mě ukřižovaly ještě jednou. A toto je pravý
význam volby Petrovy smrti, nezávisle na jeho vlastních a osobních důvodech.
V této době momentálně není třeba říkat o této události nic víc. Nyní bych
navrhoval, abychom pro dnešek skončili. Jdi v pokoji a postarej se o některé
další nevyřízené věci.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za všechno, co jsi nám dnes zjevil.
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Dialog 107
21. září 1999
Peter: Dnes nemám žádné konkrétní otázky od nikoho, ani své vlastní. Opět se
ale cítím mírně frustrován, že čtenáři těchto Dialogů nejsou schopni nebo
ochotni nebo, promiň mi, jsou příliš leniví, aby využili své deduktivní schopnosti
a vydedukovali si své vlastní odpovědi na své vlastní otázky bez toho, aby Ti je
dávali skrze mne. Nuže, skutečně mi vůbec nevadí, jestliže lidé dávají otázky,
odpovědi kterých nebyly obsaženy v žádné z knih Tvého Nového zjevení, a
zejména v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Také dokážu pochopit, jestliže
existuje rozumná potřeba aktualizovat nebo upřesnit některé z nich, protože
mohou existovat nějaké dodatečné informace, které mohou a které snad
obohatí naše chápání čehokoliv, co se nachází v jakékoliv jednotlivé informaci či
ideji. Kromě toho, jak mi začalo být jasné, někteří čtenáři těchto Dialogů mají
tendenci dělat některé nesprávné, či dokonce falešné závěry ohledně určitých
prohlášení, které jsi učinil v jednom z Dialogů. Možná máš nějaké komentáře
ohledně této situace nebo možná bys chtěl dnes hovořit o něčem jiném.
Pán Ježíš Kristus: Tvá mírná frustrace je pochopitelná. Nezapomínej ale na
typickou lidskou přirozenost, kterou všichni máte a se kterou se musíte všichni
nepřetržitě denně vyrovnávat. Z její pozice, pro ni, je úplně přirozené spoléhat
se na vstup nebo na odpovědi někoho jiného na své otázky a/nebo starosti.
Pamatuj si, prosím, že aktivátoři negativního stavu a fabrikátoři lidí původně
strukturovali lidskou mysl takovým způsobem, aby jim velmi ztížili nebo aby
nebyli ochotni obtěžovat se s pátráním po odpovědích ve své vlastní mysli nebo
v materiálu, který jim byl už prezentován a který obsahuje odpovědi na jejich
otázky, možná ne přímo, ale velmi snadno je lze odvodit z obsahu toho psaného
materiálu. Koneckonců, pokud jde o jejich lidskou přirozenost, musíš na ně
pohlížet jako na malé děti, které potřebují neustále dokola dostávat odpovědi
na ty samé otázky, bez ohledu na to, jak byly předchozí odpovědi jakkoliv
jednoznačné.
Na druhou stranu, nezapomínej na další důležitý fakt, který byl už předtím
uveden několikrát, že když k tobě přicházejí otázky, dokonce i když už byly
předtím zodpovězeny nebo jsou přinejmenším odvoditelné ze všeho, co bylo
napsáno předtím, je celkem možné, že se na ně potřebujeme podívat ze zcela
jiné perspektivy.
Zároveň se dá očekávat, že někteří čtenáři by mohli dospět k nesprávným, nebo
dokonce falešným závěrům ohledně určitých informací, o kterých jsme
diskutovali předtím. Vezmi si například velmi důležité informace obsažené
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v Dialogu 100. V tom dialogu, který lze považovat za ohromný bod zlomu a za
něco víc než jen milník mezi tím, co bylo předtím, a tím, co bude potom, byly
poprvé zahrnuty informace ohledně ukončení tohoto cyklu času, zahájení
přechodné periody a uvolnění úplně nového a odlišného aspektu Mé Absolutní
Nové Přirozenosti, který bude řídit nastávající nový cyklus času; a ohledně jejich
zvláštních energií předcházejících všechny ty kroky. Jaký problém by mohl
nastat ohledně těchto neobyčejných informací v očích některých čtenářů
těchto Dialogů?
Jedním problémem byla nepatřičná představa, že se ty události budou
odehrávat v obráceném pořadí, než jakým se řídí a podle něhož funguje Mé
Stvoření. Takže, jaksi se předpokládalo, že tyto události začnou nejprve na
planetě Nula v životech Mých představitelů. A nejen to, ale že nejdříve bude
uvolněn nový a odlišný aspekt Mé Absolutní Nové Přirozenosti, po němž budou
podniknuty všechny ostatní kroky. Nuže, toto je skutečně velmi nepatřičná
představa nebo závěr, který byl učiněn na základě obsahu diskutovaného
Dialogu. Realitou této situace je to, že nejprve je tu předcházející energie
těchto událostí. Jak se ta energie šíří, vchází nejprve do nejniternější duchovní
dimenze Mého Stvoření a s ní souvztažící duchovní mysli každé sentientní
entity. Potom, co je tam zaregistrována, postupuje a je zaregistrována
v intermediální dimenzi a s ní souvztažící intermediální mysli každé sentientní
entity. Potom vstoupí do vnější a fyzické dimenze a s ní souvztažící vnější mysli
každé sentientní entity. Poté, co už byla tato zvláštní energie zaregistrována ve
všech dimenzích a na všech úrovních sentientní mysli, tehdy a jen tehdy je
zpřístupněna Mým představitelům na planetě Nula, a pomocí a prostřednictvím
nich je vložena do nevědomé části lidské mysli, jakož i do nevědomých myslí
všech obyvatel zóny vymístění.
A nyní, tyto energie přinášejí pouze informace o těchto událostech, ne však
události samotné, aby každého připravily na to, co má přijít. Taková příprava je
velmi nezbytným krokem v tomto procesu, protože každého chrání před
jakoukoliv možností výskytu smrtelného šoku.
Dalším problémem může být v tomto ohledu nepatřičná představa, že uvolnění
nového a odlišného aspektu z Mé Absolutní Nové Přirozenosti předchází
všechny tyto události. Kdyby to tak mělo být, byl by uvolněn během života
tohoto jednotlivého cyklu času, který je řízen a umožněn prostřednictvím úplně
jiného aspektu Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Uvolnit něco nové a odlišné do
něčeho, co má zcela jinou konotaci, význam, účel a cíl než to, co se nachází
v tom novém a odlišném, by znamenalo zabránit tomu, aby dokončilo cokoliv,
co bylo určeno k završení nebo dosažení. A nejen to, ale takovým předčasným
uvolněním byste ohrozili život všech nacházejících se v tomto cyklu času,
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protože jejich život a žití jsou úplně a kompletně závislé na tom druhém
aspektu Mé Absolutní Nové Přirozenosti, který řídí a umožňuje život tohoto
jednotlivého cyklu času a všech jeho obyvatel. Abyste tedy tomuto zabránili,
zavedete nejprve přechodnou periodu, během které jsou mysl a život každého
restrukturalizovány, obnoveny a přebudovány a následně uvedeny do souladu
s novým a odlišným aspektem. Jakmile dojde k úspěšnému dokončení této
restrukturalizace, přestavby a obnovy, tehdy a jen tehdy uvolním Svůj Nový a
Odlišný Aspekt, který bude řídit nadcházející cyklus času.
Třetí problém by bylo možné objevit v některých vašich tendencích očekávat,
že všechny tyto důležité věci se budou dít v průběhu vašeho života na planetě
Nula. Existuje možnost, že děláte stejnou chybu, jakou udělali Moji učedníci,
očekávajíce, že Můj Druhý příchod se odehraje během jejich fyzického života.
Mohu vás ubezpečit, že je velmi nepravděpodobné, že se tyto věci stanou před
vaším odvoláním z planety Nula. Také výpočet času je nesprávný. Jestliže
vezmete do úvahy fakt, že tento cyklus času, počítaný v lidských časových
mírách z naší pozice (ne vědecké!), je v činnosti už asi 24 miliard let; a jestliže
jeho průběh rozdělíte na čtyři stejné fáze, potom by každá fáze trvala asi šest
miliard let.
A nyní, byli jste informováni, že tento cyklus času vstoupil do své poslední fáze.
Ve skutečnosti vstoupil v rámci této poslední fáze do jejího posledního úseku.
pokud tuto poslední fázi rozdělíte na čtyři úseky a pokud je tento cyklus času
v bodě počátku svého posledního úseku, potom byste měli ještě stále asi jeden
a půl miliardy let na završení jeho průběhu. Samozřejmě, toto jsou typické
lidské míry. V pravé realitě není průběh tohoto cyklu času počítán podle
lidských časových prvků, ale podle kondice jeho stavu a procesu. Vzpomeňte si,
Já osobně jsem předvídal, že tento úplně poslední úsek bude kvůli faktoru
Velkého soužení, kterým je pseudovítězství negativního stavu, značně zkrácen,
pokud jde o jeho manifestaci a průběh. Takže v tomto smyslu by uvedená jedna
a půl miliarda let mohla znamenat něco úplně jiného ve smyslu času, než byste
si všichni mysleli. Tedy jakákoliv spekulace o čase v tomto ohledu by byla
totálně marným a neproduktivním pokusem. Mrhali byste svým drahocenným
časem.
Vidím ve tvé mysli otázku, Petře, ohledně toho, jak do toho všeho zapadá Můj
Druhý příchod.
Peter: Ano, máš pravdu. Promiň, jsem ale tak trochu zmaten ohledně významu
Tvého Druhého příchodu vzhledem k tomu všemu.
Pán Ježíš Kristus: Celý význam Mého Druhého příchodu můžeš považovat za
shrnutí všech těchto událostí. Jak si pamatuješ z Nového zjevení Pána Ježíše
Krista, bylo tam naznačeno, že druhý příchod má mnoho fází. Výše popsané
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fáze také můžeš považovat za velmi zvláštní fáze Mého Druhého příchodu,
který vyvrcholí uzavřením tohoto cyklu času, trvalým zrušením a eliminací
negativního stavu a jeho finálního produktu - lidského života v jeho negativních
aspektech. Dokončení uvolnění toho nového a odlišného aspektu Mé Absolutní
Nové Přirozenosti bude úplně posledním úsekem poslední fáze Mého Druhého
příchodu. V tom okamžiku začne nový cyklus času a stavu.
Velmi důležitá poznámka: Když hovoříme o různých cyklech času, používáme
terminologii fyzického multivesmíru. V nefyzickém multivesmíru, který není
časově a prostorově vázán, je nezbytné použít termíny - cykly stavů a cykly
jejich procesů. To znamená, že je ustanoven nový stav, a jakmile už je
ustanoven, začíná svůj nový proces. Takže vždy, když hovoříme o cyklech
času, úplně zároveň tím myslíme cykly stavů a jejich procesů. Pamatujte si to!
V tomto okamžiku bych se chtěl věnovat některým dalším záležitostem. Při
tvém sobotním telefonickém rozhovoru s Tomem Oudalem byla vznesena
otázka devíti okruhů Stvoření; také došlo na otázku, zda v určitém bodě stavu,
procesu, času a prostoru atd. stvořím desátý okruh Stvoření. V obecném smyslu
je tebou koncipovaná idea ohledně procesu nepřetržitého tvoření a udržování
Mého Stvoření správná. Jak si pamatuješ, v Novém zjevení Pána Ježíše Krista
bylo jasně naznačeno, že vždy, když je z Mé Přirozenosti uvolněno něco nového
nebo když jsem získal Svou Novou Přirozenost, jako důsledek toho procesu bylo
ze samotných energií toho procesu stvořeno něco nové, co bylo přidáno
k současnému Stvoření. Toto je přirozeným výsledkem samotné Mé
Přirozenosti. Pokud jsem Stvořitel a pokud je Má Přirozenost taková, že
neustále a bez přestání tvoří, potom v tom případě všechno, co se děje ve Mně,
je promítáno nejen ke všem, kteří jsou a existují, ale má to za následek také
úplně nové stvoření. S jistotou můžete říci, že proces tvoření je vrozen Mé
Přirozenosti. Neexistuje žádný jiný stav než stav tvoření a všechno, co se jej
týká.
Dovol Mi ale, abych ti něco řekl: Když jsme před pár lety diskutovali o devíti
okruzích Stvoření (v knize Realita, mýty a iluze), hovořili jsme v typickém
teoretickém smyslu. použili jsme teoretickou konstrukci, abychom v pojmech
pochopitelných pro vaši lidskou mysl načrtli, jak je strukturováno Mé Stvoření.
Ty pojmy byly pouhými orientačními pojmy. Neodrážejí skutečnou realitu
struktury Mého Stvoření. Na základě toho někteří z vás nesprávně usoudili, že
tyto okruhy jsou skutečné konkrétní fyzické entity. Je čas, abyste přesáhli toto
nenáležité chápání a to, jak si představujete strukturu Stvoření. V realitě jejich
struktury a přirozenosti jsou to neposkvrněné stavy a jejich příslušné procesy,
které reflektují duchovní faktory Stvoření, tak jak jsou vnímány, pojímány a
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manifestovány, jak se jeví a jak se aplikují v různých dimenzích veškerého
multivesmíru.
V okamžiku, jakmile se uskutečnila Má Nová Přirozenost a v okamžiku, jakmile
bylo završeno budování Nového vesmíru, byl ustanoven přesahující stav,
proces, kondice a všechno ostatní. Jak si pamatuješ, tak Má Nová Přirozenost
v Mém Absolutním Stavu, Kondici a Procesu, jakož i přirozenost Nového
vesmíru ve svém relativním stavu, kondici a procesu, reflektují sjednocující,
integrující a harmonizující princip. Tento princip a to, co obsahuje, bylo
vyzářeno ke všem těm teoretickým okruhům. Jak to obklopilo, proniklo a bylo
absorbováno všemi těmi okruhy, jejich rozdílnost, odloučenost, ohraničenost či
cokoliv, co do toho okamžiku měly, bylo odstraněno a ony vzájemně splynuly,
stavše se jedním Nekonečně Rozmanitým Stavem, Kondicí, Procesem a
Manifestací Stvoření. Takže v tomto konkrétním smyslu žádné takové okruhy už
více neexistují. Zůstaly ale jejich souvztažné faktory v duchovním smyslu; to
znamená, že nekonečná rozmanitost manifestace každého v nich duchovně
souvztaží s rozmanitými duchovními elementy nacházejícími se v Novém
vesmíru a v nejzazším smyslu duchovně souvztaží s rozmanitými Absolutními
Duchovními Elementy nacházejícími se v Mé Nové Přirozenosti.
Tato individuální rozmanitost může budit dojem, že takové okruhy ještě stále
existují, zatímco ve skutečnosti jsou jen aspekty toho samého zdroje a
integrující jednoty - Mé Absolutní Nové Přirozenosti a přirozenosti Nového
vesmíru. Na druhou stranu, během transmise Mého Nového zjevení ve všech
jeho zdrojích vám bylo mnohokrát řečeno, že nic není na žádném místě a v
žádném čase stejné. A přece, někteří z vás i nadále lpějí na starém a přežitém
pojímání všeho, co vám bylo doposud řečeno. Je moudrostí a zralostí vašeho
vnímání a chápání, abyste zjistili tento fakt a abyste se posunuli k vyššímu
pochopení všech pojmů, idejí, slov, popisů, termínů, konstrukcí či čehokoliv, o
čem jsme hovořili v minulosti.
Ano, než byla ustanovena Má Nová Přirozenost a než byl stvořen Můj Nový
vesmír, skutečně existovala do jisté míry separace, izolace, rozdíl, hranice a
odlišnosti. Podél těchto hranic mohl snadno vzniknout dojem, že jsou
konkrétními a hmatatelnými okruhy. A v jistém smyslu, alespoň z pozice vnější
mysli každého, byly. To však již neplatí. Jinak by získání Mé Nové Přirozenosti
bylo neproduktivním a marným podnikáním. Jaký by byl účel podstoupení
takového důležitého a rozhodujícího kroku, kdyby se v důsledku té změny nikdo
a nic jiného nezměnilo? Jestliže je Mé Stvoření ve všech aspektech jeho jsoucna
a bytí v pozici absolutní závislosti na čemkoliv, co se děje se Mnou a ve Mně,
potom v tom případě jakákoliv změna ve Mně a se Mnou bude mít okamžitý
ohromný dopad na všechny a všechno v Mém Stvoření, a v důsledku toho by se
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Mé Stvoření v jeho relativním stavu rovněž zásadně změnilo v souladu s Mými
Absolutními Změnami.
Dokonce i ve vašem pseudosvětě a v negativním stavu všeobecně není nic
stejné jako předtím, než jsem se změnil. Sami si to můžete ověřit. Jen
porovnejte, jaký býval život v minulém století, nebo dokonce před dvaceti lety a
uvidíte, že nic není stejné. Všechny tyto změny, ať už pozitivní v pozitivním
stavu, nebo negativní v negativním stavu, odrážejí změnu a jsou důsledky
změny v Mé Absolutní Přirozenosti. Jak si pamatuješ, jakákoliv změna
v pozitivním stavu, která vždy vyplývá ze změny v Mé Přirozenosti, má bolestivý
dominový efekt na každého v negativním stavu a v lidském životě. Proto musí
obyvatelé negativního stavu a planety Nula něco udělat, aby odstranili ten
bolestivý efekt. Jak víte, oni nechtějí nic měnit. Ale na základě zákona příčiny a
následku jsou uvedeni do pozice reakce na všechno, co se děje v pozitivním
stavu. Proto se také oni od základu mění. Obyčejně se stávají negativnějšími,
horšími, zuřivějšími, vražednějšími, rafinovanějšími a domýšlivějšími. Pokud jde
o vnější technologie, dělají svůj vlastní pokrok.
Nuže, tento faktor zrcadlí v negativním stavu jeho protichůdný trend ke všemu,
co se děje v pozitivním stavu. Tudíž, zatímco v pozitivním stavu se každý
v důsledku změn v Mé Přirozenosti stává víc a více produktivním,
konstruktivním, tvořivým, užitečným, prospěšným, nápomocným, pozitivním,
dobrým, milujícím, moudrým, laskavým, chápajícím, akceptujícím, soucitným,
empatickým, objektivním, poctivým, spravedlivým, milosrdným, odpouštějícím,
radostným, šťastným, bavícím se, jsa klidný a v pohodě; v negativním stavu tyto
stejné změny dosahují přesně opak těchto rysů a vlastností. Vyvolávají pouze
to, co je vrozené povaze negativního stavu.
Jak tedy z těchto faktů vidíš, nic, absolutně nic není v ničem a v nikom stejné.
Stejnost, kterou zažíváte ve svém lidském životě a v negativním stavu
všeobecně, pouze vypadá z vnějšího pozorování stejně, jak se to jeví na scéně
nebo ve scéně. Za scénou to ale není stejné a nikdy nemůže být znovu stejné. A
tak to je. Jak tedy vidíš, Petře, tvá mírná frustrace, kterou jsi vyjádřil v úvodních
poznámkách tohoto konkrétního Dialogu, odhalila potřebu hovořit o těchto
faktech. Proto posloužila dobrému účelu.
Peter: Nikdy bych si nepomyslel, že bychom takto skončili. Vidím ale nesmírný
význam této připomínky. Je dnes ještě něco, o čem bys chtěl hovořit nebo co
bys chtěl uvést do naší nespolehlivé a omezené pozornosti?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Musíme si promluvit o něčem jiném. Ale
nejdříve bych chtěl, aby sis udělal pauzu.
Peter: Výborně, dám si přestávku.
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(Po přestávce)
Peter: Tato přestávka skončila, byla to velmi dlouhá přestávka. Jak víš, naše
oblast měla jistý problém. Byli jsme bez elektřiny víc než 14 hodin. během toho
se nedalo nic dělat. Mezitím jsem dostal dvě otázky od dr. Ardyth Noremové,
která žádá o objasnění některých záležitostí diskutovaných v Dialogu 106. Máš
nějaký komentář ohledně tohoto zvláštního přerušení?
Pán Ježíš Kristus: Tato událost velmi jasně upozorňuje na přirozenost lidského
života. Jestliže důkladně analyzuješ všechny aspekty struktury lidského života,
nenajdeš ani jednu oblast, ano, ani jedinou, která by nebyla závislá na nějakých
vnějších faktorech. Vypadla vám elektřina a všechno se téměř paralyzovalo.
V podstatě jsi nemohl dělat nic, protože všechno, co jsi chtěl udělat, bylo
závislé na té elektřině. Máš zde tedy vynikající ilustraci pozice vzhůru nohama
všeho, z čeho se skládá lidský život a život negativního stavu všeobecně.
Namísto toho, aby bylo prostředí regulováno a závislé na sentientní mysli, jak je
to v pozitivním stavu Mého Stvoření, v negativním stavu a v lidském životě
většina faktorů pochází a závisí na nějakém vstupu vnějšího prostředí. Veškerá
technologie lidského života je toho dobrým svědectvím. Všechno je uděláno
takovým způsobem, aby to učinilo lidský život závislý na nějakých pomůckách
nebo na nějakých výtvorech technické a/nebo technologické povahy. Vždy,
když dojde u některého z nich k selhání, váš každodenní život je narušen a
všechno se téměř zastaví. V důsledku toho velmi frustrovaně posedáváte,
čekajíce, kdy bude vykonána oprava. Jaké je to marnivé a marné uspořádání!
Když ale vezmete do úvahy potřebu aktivace negativního stavu a fabrikace
lidského života, potom v tom případě byste neměli žádné jiné východisko než
se podstatně odchýlit od toho, jakým způsobem je strukturován život
v pozitivním stavu. To se týká toho faktoru, jak je strukturována lidská mysl
v porovnání se sentientní myslí v pozitivním stavu. Kdyby se měli fabrikátoři lidí
držet konstrukčního plánu sentientní mysli, jaká je v pozitivním stavu, nikdy by
nemohli vytvořit životní styl, který by byl zcela odlišný od čehokoli, co je
obsaženo v životním stylu pozitivního stavu. V tom případě by nikdy nemohlo
dojít k ilustraci a demonstraci typického lidského života a toho, jaké je to být
lidským tvorem.
Jak víš, v pozitivním stavu je sentientní mysl všech jeho obyvatel strukturována
takovým způsobem, aby úplně a kompletně ovládala jejich příslušné prostředí.
Specifické energie, které jsou nepřetržitě uvolňovány během aktivit jakékoliv
sentientní mysli (na základě jejích myšlenkových procesů a všech ostatních
duševních procesů), jsou zaměřovány, kromě mnoha dalších věcí, na řízení
jejího prostředí a činí jej závislým na tom, co chce a jaké ho chce mít sentientní
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mysl. Takže jakékoliv niterné duchovní, intermediální-duševní nebo vnějšífyzické prostředí plně reflektuje tento řídící princip jakékoliv sentientní mysli.
V lidském životě je situace jiná. I když všechny vynálezy technologických
výtvorů původně vzešly z objevů lidské sentientní mysli, byly/jsou zaměřeny na
jejich vnější umístění takovým způsobem, aby učinily lidský život na sobě
závislým, namísto toho, aby ony byly závislé na energiích lidské sentientní
mysli. Jak tedy z tohoto můžete vidět, tyto vnější technické pomůcky ovládají
většinu aspektů každodenního žití lidí a lidé se na nich stávají závislými.
Tato situace je výsledkem lidského mozku a jeho nervové soustavy, pomocí a
prostřednictvím kterých je lidskému duchu a jeho duši umožněno realizovat
svůj specifický a jedinečný život. Jak víš díky své psychologické a neurologické
odbornosti, lidský mozek funguje jen asi na pět procent své kapacity. Zbytek
dříme nebo spí. V některých vzácných případech, u takzvaných géniů, může
fungovat asi na deset procent své kapacity, ale nikdy ne více. Ale i při této
desetiprocentní kapacitě existují určité meze v tom, jak bude takový případný
génius projevovat své schopnosti. Je téměř nemožné najít génia, který by byl
schopen rovnoměrně fungovat ve všech oblastech lidských snažení. Jeho/její
genialita je obyčejně omezena na jednu nebo dvě, vzácně tři oblasti jeho/jejích
odborných znalostí.
Takže, jak silné jsou energie, které mohou lidské myšlenkové a duševní procesy
uvolňovat a vyzařovat do svého prostředí, aby jej byly schopny řídit bez použití
nějakých vnějších prostředků pro tento účel? Takové energie jsou při pěti
procentech, ba dokonce při deseti procentech tak slabé, že mají velmi malý vliv
na jejich životní prostředí. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby měl
lidský mozek fungovat na úrovni 80-90% své kapacity - jak je to v pozitivním
stavu? V tom případě by lidský duch a jeho duševnost mohli pomocí svého
mozku vytvářet tak silné energie, že by byli schopni snadno řídit všechny své
enviromentální potřeby ze svého nitra, a ne ze svého vnějšku (jak je to při
současné úrovni jejich fungování).
Vezměte si například vaši elektřinu. Energie jakéhokoliv ducha a jeho
duševnosti a následně jeho fyzického mozku je velmi často elektrická energie
nebo s čím tato duchovně souvztaží. Ve vyšším smyslu jsou elektrické energie
odnoží duchovních sexuálních energií, které jsou transmitovány ke všem žijícím
sentientním, jakož i ke všem nesentientním entitám, aby k nim přinesly jejich
individualizovaný a zosobněný specifický život. Takže, pokud byste měli
k dispozici 80 až 90% funkce vašeho mozku, v průběhu vašich duchovních,
duševních a fyzických aktivit by tento produkoval tak silné energie, že po jejich
nasměrování do obvodů elektrického vedení by vyprodukoval elektřinu takové
hodnoty, že by mohla zásobovat celé město velké asi jako například Santa
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Barbara během pěti po sobě jdoucích, nepřetržitých let. V tom případě byste
nemuseli čekat na nějakého odborníka, aby vám opravil spadlé elektrické
vedení, nebo co způsobilo výpadek elektřiny, ale namísto toho byste
nasměrovali určitou část svých duchovních, duševních a fyzických energií
například do elektrického obvodu vašeho domu, což by okamžitě obnovilo
potřebnou elektřinu. A takto se mají věci v pozitivním stavu Mého Stvoření, na
všech jeho úrovních a ve jeho dimenzích. Pomocí a prostřednictvím
souvztažných faktorů těchto procesů se šíří tímto způsobem od nejniternější
duchovní dimenze až po nejzevnější fyzickou dimenzi.
Samozřejmě, jak bylo uvedeno výše, kdyby měl lidský mozek takovou kapacitu,
nikdy by nebylo možné dosáhnout ilustrace a demonstrace přirozenosti
negativního stavu nebo přirozenosti toho jiného typu života, než je život
pozitivního stavu. V tom případě by na základě svých důmyslných schopností
byl schopen velmi rychle odhalit, o čem je pravá přirozenost a účel negativního
stavu všude kolem. Kdyby měl vypátrat skutečný význam a účel aktivace
negativního stavu, okamžitě by celý experimentální proces anuloval. V tom
případě by z celého uspořádání negativního stavu a jeho pseudoživota, jakož
ani z lidského pseudoživota nebylo možné získat žádné autentické a pravé
poučení. Toto je důvod, proč bylo nevyhnutelné omezit funkci lidského mozku
na pět, nebo, velmi vzácně, na deset procent jeho kapacity.
Dalším důležitým faktorem tohoto negativního uspořádání bylo to, jak bylo
lidské tělo a jeho genetický kód zfabrikováno pomocí a prostřednictvím jeho
genů. Jestliže důkladně analyzujete lidský genetický kód, který je znám i vašim
vědcům-genetikům, objevíte velmi zajímavý fenomén. Devadesát devět celých
devět desetin (99,9) procenta lidských genů, ve všech lidských tvorech, od
úplného počátku jejich fabrikace až po posledního současného žijícího lidského
tvora, bez ohledu na jejich rasu, barvu jejich pokožky, enviromentální, rodinné,
sociální či jakékoliv jiné faktory, je přesně stejných. Jakákoliv diverzita v tomto
ohledu vyplývá pouze z té bídné desetiny procenta. Kromě toho, většina variací
v tom zbytku jedné desetiny procenta se neobjevuje jako shluk v zeměpisných
oblastech nebo rasových skupinách, ale namísto toho jsou roztroušeny po celé
zeměkouli. Jinak řečeno, tato jedna desetina procenta, která činí každou jednu
osobu jedinečnou, je rozptýlena v ostatních jedinečných genomech po celé vaší
planetě, spojujíce všechny lidi do složité spleti vzájemných vztahů a vzájemné
závislosti. Tato spleť se táhne úplně zdola až nahoru. Všechny anatomické
odlišnosti například mezi lidmi a šimpanzi, včetně jedinečných lidských
duševních procesů, vznikají z jemných změn v pár genech, které řídí vývoj
plodu. Devět desetin lidských genů je identických s geny myši; víc, než třetina
genů červa je společná s těmi lidskými, a, genomicky řečeno, dokonce i bakterie
jsou vašimi příbuznými.
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Co vám tato situace říká? Proč by vůbec existovalo takové uspořádání, činící
vaše lidská těla, geneticky řečeno, tak uniformními nejen k sobě navzájem, ale i
ke všem zvířatům, počínaje primáty až k sub-buněčným entitám, jako jsou
například bakterie? Toto uspořádání záměrně navrhli původní pseudotvůrci.
Pro tuto volbu existovaly dva hlavní důvody (kromě několika dalších vedlejších
důvodů). Prvním byla vědecká potřeba odlišit se od podobnosti s čímkoli vůbec,
co bylo dané v pozitivním stavu. Jakákoliv podobnost, vědecky vzato, by
anulovala celý experiment. Negativní stav by v žádném případě nemohl být
aktivován, pokud by měl sledovat stejnou strukturu, jaká byla v pozitivním
stavu.
V pozitivním stavu Mého Stvoření každá jednotlivá sentientní entita, je jedno
kde, v jakém čase nebo na jaké úrovni jsoucna a bytí se nachází, je jedinečná ve
všech aspektech svého bytí - od nejniternějšího jejího ducha až po její
nejzevnější tělo. Ani jeden gen, nebo s čím takový gen souvztaží na duchovní a
intermediální úrovni, není nikdy stejný jako gen kterékoliv jiné sentientní
entity. Ano, tyto jedinečné geny nebo jejich duchovní souvztažnosti pramení ze
stejného zdroje - ze Mne. Jak ale víš, každá sentientní entita pochází
z jedinečného prvku nebo jeho ideje, nacházejícího se v Mé Absolutní
Strukturální Integritě, dávaje té entitě jedinečný život. V Mém Absolutním
Stavu jsou všechny takové prvky, přítomné ve svých nekonečných a
nevyčerpatelných počtech, nekonečně jedinečné a odlišné ve své přirozenosti a
obsahu, aby tam nebyl ani jediný, ano, ani jediný, který by byl geneticky
totožný (obrazně řečeno), ba dokonce byť i jen podobný nějakému jinému,
s jedinou výjimkou, že všechny pocházejí ze Mne. Jak vidíte, ve Mne nemůže
být nic nadbytečné. Jinak bych nebyl Absolutní. Jakákoliv nadbytečnost,
dokonce i v tom nejnepatrnějším prvku, by dopředu vylučovala Stav Mé
Absolutnosti.
Kdyby se pseudotvůrci měli při takovém uspořádání řídit podle stejné
koncepce, pokud by to bylo možné udělat, nikdy by nemohli aktivovat negativní
stav. V tom případě by mezi těmi dvěma nebyl žádný rozdíl. Takže, jestliže je
pozitivní stav založen na fundamentálních principech jedinečnosti, individuality,
zosobnění a nezávislosti na jakýchkoli vnějších nebo vzájemně závislých
faktorech každé jednotlivé entity, ať se ta entita nachází kdekoliv a v jakékoliv
čase, potom v tom případě, abyste aktivovali negativní stav, potřebujete přijít
s ideou stejnosti, uniformity, vzájemné závislosti a závislosti na vnějších
činitelích.
Výše je řečeno, že „pokud by to bylo možné udělat“. Důvodem, proč to bylo
formulováno tak, je fakt, že aby se kdokoliv jakkoliv usilovně pokoušel
vyprodukovat nebo zfabrikovat jakýkoliv typ života podle svého vlastního
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návrhu nebo ideje, ať by ten život vypadal jakkoli dokonale, skončil by tím
stejným typem stejnosti, uniformity, vzájemné vnější a vnitřní závislosti a
závislosti na vnějších činitelích, jak předvedli pseudotvůrci. Důvod takového
výsledku spočívá ve faktoru relativnosti každé sentientní mysli. Nic relativního
nemůže obsahovat nekonečné a nevyčerpatelné variety všech prvků, které by
novým životním formám poskytovaly nekonečnou rozmanitost, individualitu,
nezávislost nebo cokoli vůbec, co se nachází v životních formách vznikajících
v Mém Absolutním Stavu.
Druhý důvod tohoto relativního uspořádání spočívá ve faktu samotného
vědeckého experimentálního návrhu. Aby byl jakýkoliv experiment platný, pro
každý subjekt experimentu potřebujete vytvořit stejné podmínky, abyste s nimi
všemi mohli manipulovat a ovládat je stejným způsobem a ve stejné míře.
Dovedete si představit tu vědeckou noční můru, kdyby byl každý zfabrikovaný
člověk ve svém fyzickém vybavení nebo ve svém fyzickém balení,
reprezentovaném jeho/jejím lidským tělem, úplně a kompletně rozdílný ve své
genetické konstrukci od všech ostatních lidských těl? Kdyby tomu mělo být tak,
pseudotvůrci by nemohli sledovat vývoj a funkci lidí takovým způsobem, jak to
navrhovali. A nejen to, ale nemohli by manipulovat a ovlivňovat lidský vývoj
v souladu se svým přesně navrženým vědeckým plánem. Celý projekt by byl
mimo jejich kontrolu. A přestože duch a duše každého takového lidského
jedince byli jiní a jedineční, přece jen by byli nuceni fungovat a projevovat se
pomocí a prostřednictvím stejného typu těla, které by omezovalo jejich
schopnost projevit se ve své plné kapacitě a které by je činilo závislými na
kapacitě a omezení toho těla, a ne naopak, jak je tomu v pozitivním stavu.
Toto uspořádání bylo jedním z hlavních cílů vědecké experimentální koncepce
původních pseudotvůrců. Jak víte z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, otázka,
kterou tehdy měli, zněla přesně takto: Jaký by byl výsledek, kdyby měli
zfabrikovat určité velmi zvláštní typy fyzických těl, která by měla paušálně
stejné genetické složení, a do takových těl by vnutili ducha a duši, omezujíce
jejich funkci limity těch geneticky stejných těl, a zároveň by ta těla učinili
závislými na jejich vnějších enviromentálních faktorech?
Kromě toho, co by se stalo, kdyby dali stejné genomy, jaké se nacházejí v těch
lidských tělech, všem zvířatům až po bakterie, mikroby, jednobuněčné subživotní formy atd.? Nebo naopak: kdyby použili všechny zvířecí geny a
zfabrikovali všechna lidská těla podle stejného genetického strukturálního
vzorce, jaký mají zvířata, od jednobuněčných životních forem až po primáty?
Začali s jednobuněčnými sub-životními formami a z nich vyvinuli evolučním
způsobem všechny ostatní životní formy až dospěli k primátům, z genů kterých,
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nyní už obsahujících všechny geny všech ostatních životních i sub-životních
forem, zfabrikovali typické lidské tělo, do kterého vnutili lidské duchy a duše.
Z tohoto schématu bylo možné odvodit jeden z nejdůležitějších faktorů. Život
na planetě Nula se vyvinul evolučním způsobem bez jakéhokoliv zapojení
jakéhokoliv Boha nebo Jeho/Jejích duchovních faktorů. V průběhu tohoto
vývoje neexistovala nebo nebyla vzata do úvahy žádná duchovnost, žádná
individualita, žádná osobnost, žádná nezávislost, žádná svobodná vůle nebo
volba, žádná niternost a nic této povahy. Namísto toho byla hlavní hybnou sílou
lidského života pouze nevyhnutelnost, stejnost, uniformita, závislost, vnější
faktory a podobné charakteristické rysy. A takto mohl být ustanoven negativní
stav a jeho finální produkt - lidský život. Aby se zachovalo jisté zdání
rozmanitosti, jedné desetině procenta těch genů bylo dovoleno, aby byly jejím
činitelem, dávajíce vznik rozdílným rasám, barvě pleti a jejich příslušným
sociálním a kulturním odlišnostem. Všechny jsou však povrchní a vnější,
nemajíce žádný dopad nebo nemajíce žádnou schopnost změnit původní
strukturální plán lidského genetického kódu. Ať je to jakkoli, lidský duch a duše
nemají v této věci žádnou jinou volbu než fungovat pomocí a prostřednictvím
tohoto zvláštního lidského těla. Odtud tedy všechna omezení a problémy
lidského života. V této chvíli bych se chtěl přestat věnovat této záležitosti a
chtěl bych odpovědět na otázky Ardyth, pokud smím.
Peter: Samozřejmě, že smíš. Ráda by měla objasnění následujících záležitostí: 1.
Naskýtá se diskuse o následcích pozitivních a negativních myšlenek. Lidé z New
Age říkají, že naše myšlenky vytvářejí naši realitu a události v našich životech už léta. Jaký je rozdíl mezi tím, co se učí tady, a tím, co zastávají oni? 2. Pokud
jde o diskusi o Mojžíšovi, jak je možné, že stanovisko jedné osoby je schopno
rozhodnout o výsledku celého Izraele? Nejsou také oni jedinečnými a
nezávislými sentientními bytostmi? Nedává to příliš mnoho moci a vlivu jedné
osobě a jedné roli? Co když by ta osoba udělala vážnou chybu? Byli by všichni
z Izraele skutečně uvězněni v negativním stavu?
Pán Ježíš Kristus: Kolikrát vám bylo všem během transmise Mého Nového
zjevení ukázáno, že negativní stav rád vybírá nějaké ideje obsažené v Mém
Starém zjevení, a nyní i v Mém Novém zjevení, a využívá je na své vlastní
negativní a zlé cíle, přikrášlujíce je svými vlastními zkresleními a falešnostmi,
aby mohl nakazit všechny ty početné přívržence svých učení nebo idejí? A
kolikrát jsme použili metaforu barelu dehtu a lžíce medu, abychom ilustrovali,
co se stane něčemu dobrému a pozitivnímu, pokud je to absorbováno,
pohlceno a pochováno pod horami zkreslení a falešností, stanouce se zcela
nepoužitelným, bezmocným a neproduktivním? Co vám říká tento fakt? Že
jakákoliv učení, která v současnosti existují na vaší planetě, včetně takzvaného
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hnutí New Age, smí a mohou v sobě obsahovat takové ideje pravdy, které se
využívají k tomu, aby lidi kazily, zaváděly, mátly a vymývaly jejich mozky, aby
uvěřili, že když obsahují takové pravdivé ideje, potom i všechno ostatní v jejich
prohlášeních musí být pravdivé a správné. A přesně toto je účel, kvůli kterému
vlastní takové ukradené pozitivní a pravdivé ideje, aby způsobili, že všechna
jejich zkreslení a falešnosti budou přijata jako pravda, odrážejíce pravou realitu
pozitivního stavu. Nedejte se ničím z toho oklamat. Kromě toho, jejich definice
pozitivního, respektive negativního, není stejná jako naše. Oni vycházejí ze
zevnějšku, z pozice negativního stavu, ve kterém jsou ukotveni. My vycházíme
z niternosti, z pozice pozitivního stavu, kde nejsou koncipována žádná zkreslení
a falešnosti. Taková rozdílná pozice dává stejným prohlášením úplně odlišný
význam.
Pokud jde o Mojžíše, postoj Ardyth je postojem z perspektivy současné doby, a
ne z perspektivy té doby. Takové pojmy jako jedinečnost, individualita,
nezávislost, svoboda volby a podobné charakteristické rysy nebyly nikomu
známy. Ve skutečnosti by se jim v té době vysmívali. Tenkrát, až do doby Mého
Prvního příchodu, přicházel každý na planetu Nula (a toto opakuji stále dokola),
aby ilustroval život a žití na základě nevyhnutelnosti, a ne svobody volby, jakož i
na základě výhradně vnějších příkladů. Za takových okolností mohla jedna
osoba ovlivňovat osud celého národa v průběhu mnoha budoucích staletí. Vaše
lidská historie je plná takových příkladů. V případě Mojžíše byla situace
mnohem odlišnější a nebezpečnější, protože on byl jediným Mým
představitelem. V očích dětí Izraele mluvil a jednal v Mém jménu. Jak víš, velmi
se jej obávaly, kvůli Mé intenzivní přítomnosti v něm a s ním, a vždy, když vyšel
ven, aby k nim promluvil, musel si zahalit tvář, aby se na něho mohli dívat a
poslouchat, co jim říká. Tudíž cokoli, co říkal nebo jakékoli jeho chování,
všechno to bylo vnímáno tak, jako bych to byl Já, kdo jim to říká a kdo se tak
chová. Nebyl to tedy Mojžíš sám, kdo by způsobil jejich uvěznění v negativním
stavu, ale Já osobně. Takže když Mojžíš udělal svou jedinou chybu, kdybych mu
neměl odejmout výsadu vstoupit do takzvané země zaslíbené, předpokládalo
by se, že jsem to byl Já, kdo udělal tu chybu. V tom případě by děti Izraele
neměly žádnou jinou volbu než usoudit, že nejsem Absolutní, že jsem tak
omezen jako ony, a tudíž nepotřebují ohledně sebe nic měnit. Odtud tedy
uvěznění v negativním stavu navěky. Není to tedy tak, jako kdyby jedna osoba
měla takovou nesmírnou moc nad všemi (i když ve vaší historii je mnoho
příkladů toho, že je to tak), ale byl jsem to Já, kdo měl tuto nejvyšší moc, kterou
reprezentovala Mojžíšova role a pozice.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tuto odpověď a za všechno, co jsi nám zjevil
v tomto Dialogu. Je ještě něco, o čem bys chtěl dnes hovořit?
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Pán Ježíš Kristus: Rádo je stalo, Petře. Ne, dnes ne. Je jedno téma, které
potřebujeme prodiskutovat, ale pro tebe je velmi háklivé, choulostivé a tíživé.
Proto bych doporučoval, abychom se jím zabývali v samostatném Dialogu.
Prozatím jdi a dělej další práce, o které se musíš postarat. Přeji ti hezký a klidný
den.

86

Dialog 108
28. září 1999
Peter: Abych Ti řekl upřímnou pravdu, k tomuto Dialogu přistupuji s velkou
nechutí a znepokojením. Záležitost, které by ses chtěl věnovat, může některým
čtenářům způsobit problémy. Velmi se obávám, že by mohla některé čtenáře
odpuzovat, odrazujíc je od dalšího čtení těchto Dialogů, či by dokonce mohli
úplně odmítnout Tvé Nové zjevení. Jsem značně zablokován ohledně dalšího
pokračování.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chápu tvou lidskou nepříjemnou situaci. Nechceš
být odmítnut a ještě méně chceš, aby jakýkoliv čitatel těchto Dialogů odmítl Mé
Nové zjevení nebo aby jej přestal podporovat jakýmikoli prostředky, které má
k dispozici nebo které upřednostňuje. Dovol Mi, abych tobě a všem čtenářům
těchto Dialogů pověděl něco důležitého. Cokoli, co bude následovat, v žádném
případě není za účelem zavrhnutí, odsouzení, odmítání, odrazování nebo
zraňování někoho žádným způsobem. Namísto toho je účelem objasnění,
poučení, pochopení a vidění věcí za scénou, aby každý zúčastněný dostal
příležitost náležitě napravit a zkorigovat své chápání a způsob, jakým vnímá a
přijímá role, pozice a pověření některých jiných osob, jsa pod jejich vlivem nebo
považuje je za takové, jakými v pravé realitě jejich fungování nejsou. A také
poskytnutí velmi vhodné příležitosti, aby se fungování těchto osob změnilo a
aby přijali svou novou roli, kdy se stanou Mými představiteli na planetě Nula.
Samozřejmě, všechny tyto nezbytné korekce a nápravy musí všichni zúčastnění
učinit jen a pouze tehdy, pokud se tak rozhodnou na základě jejich vlastní
svobodné vůle a volby, uznávajíce a přijímajíce fakt, že je musí učinit nebo že
někteří z nich skutečně potřebují odstoupit od jejich současné negativní role a
funkce a přijmout ode Mne novou.
Důležité je zde si uvědomit, že jste vstoupili do velmi klíčového období v historii
lidstva a ve své vlastní roli a pozici. Aby všechno postupovalo tak, jak by to mělo
v souladu s Mými plány postupovat, je velmi důležité, abyste všechno, a hlavně
každého ve svém vnímání a chápání uznali za toho/to, kým/čím skutečně je a
jaký byl jeho/její původní účel, kvůli kterému se každý stal tím, kým/čím
skutečně je, a kvůli kterému každý přijal roli a pozici, ve které se v současnosti
nachází.
Jinými slovy, abyste pokročili dál, potřebujete napravit věci a zkorigovat
všechna nevhodná vnímání ohledně kohokoli a čehokoli. Záležitostí a potřebou
je zde to, abyste zjistili pravdu v této věci a bezvýhradně ji přijali, bez ohledu na
to, jaký máte názor nebo co si myslíte nebo za co považujete někoho nebo něco
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ve své vlastní mysli; a bez ohledu na to, jaký je váš současný vztah k těmto
osobám.
Uvažujte tento faktor: Co by se mohlo stát, kdybyste nadále věřili a přijímali, že
někdo nebo něco je tím, kým/čím není? V tom případě byste přijímali vyložené
falešnosti a měli byste totálně zkreslený pohled na role a pozice těch osob.
Jestliže jste ve všech ostatních aspektech vašeho života a postoje na správné
koleji, ale ve vztahu k jiným osobám se držíte nesprávného názoru na to, kdo
jsou a jaká je jejich skutečná role v tom všem nebo ve vztahu k Mému Novému
zjevení, potom v tom případě byste se prostřednictvím držení tohoto
nevhodného názoru stali pro renegáty terčem a oni by začali nepozorovaně
ovlivňovat váš život a mohli by vás odvést z vaší správné duchovní cesty a od
toho, abyste byli nadále Mými pravými představiteli. Kvůli tomuto velmi
reálnému nebezpečí potřebujeme v tuto konkrétní dobu hovořit o této
záležitosti, přestože ty, Petře, se tak zdráháš tomu věnovat, trpě a jsa
nešťastným ohledně potřeby tak učinit.
Nuže, na každé křižovatce příchodu něčeho nového a odlišného do pozornosti
na všech úrovních jsoucna a bytí, jakož i na všech úrovních pseudojsoucna a
pseudobytí, je každý uveden do pozice volby - buď přijmout potřebu změny, a
následovně a v souladu se změnou odstranit jakékoli možné nevhodné názory,
vnímání, myšlenky, pocity či cokoli, co v tomto ohledu má, ze své mysli a života;
nebo odmítnout potřebu změny a nadále se držet toho, co si myslel, že je
správné a náležité, přestože to takové není v žádném aspektu své manifestace.
Naneštěstí, na základě povahy a zákona jakékoliv volby to přináší své důsledky,
výsledky a následky. Nuže, toto není míněno jako hrozba nebo nějaké
vnucování, aby vás to přinutilo zvolit si tuto životně důležitou změnu, ale je to
řečeno výhradně pro dobro vašeho vlastního života.
Když jsme si už pověděli tato předběžná varování, můžeme přistoupit k diskusi
o tom, o co tu jde. Než se ale budeme věnovat konkrétnímu příkladu
diskutované záležitosti, potřebujeme, aby mu předcházela jeho historie. Tato
historie bude do určité míry opětovným zopakováním toho, co bylo zjeveno
předtím v Korolariích... a v některých předchozích Dialozích. Něco z toho si
potřebujeme zopakovat, abychom vybudovali základ pro pochopení toho, co se
tebe, Petře, a některým dalším, kteří se v té době od tebe odtrhli nebo od
kterých ses ty potřeboval z nějakých svých vlastních důležitých duchovních
důvodů před několika lety distancovat, skutečně stalo. Toto bude náhled za
scénu, a ne náhled na to, co se tenkrát událo na scéně nebo ve scéně.
Jak si dobře pamatuješ, když se pseudotvůrci vrátili a převzali celou zónu
vymístění a planetu Nula, v té době se udály dvě věci: Za prvé, všimli si, že
někteří lidé se nechovají, nejednají a nežijí své životy tak, jak se očekávalo, jako
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všichni ostatní lidé, a tak, jak je pseudotvůrci zfabrikovali. Tento fakt podnítil
jejich zvědavost a oni se rozhodli pozorovat takové lidi, jakož i s nimi
experimentovat. Všichni tito lidé byli takovým či onakým způsobem spojeni
s Mým Novým zjevením. Hlavní šok po svém návratu zažili kvůli faktu, že bylo
možné a na planetě Nula vůbec existovalo něco takové, jako je Nové zjevení
Pána Ježíše Krista. Šokem byl jeho přímočarý, doslovný význam, který
neobsahoval žádné skryté, tajné informace, které by komukoliv znemožňovali,
aby jim z pozice své vnější lidské mysli, ze které fungují všichni lidé a která je
jediným jim dostupným prostředkem, porozuměl. Pseudotvůrci se vůbec
nestarali o Mé Staré zjevení, zaznamenané například v křesťanské Bibli, neboť
bylo napsáno v čistých souvztažnostech, jejich pravý význam každému unikal.
Ve skutečnosti byli rádi, že lidé mají tyto takzvané svaté knihy, protože lidé
v nich všechno brali doslovně, a ne duchovně a souvztažně. Na základě
takového přístupu byli lidé drženi ve zkresleních a falešnostech ohledně
významů zprostředkovaných těmi knihami. Toto zajistilo nepřetržitou
přítomnost lidí v negativním stavu, nebo alespoň to, že byli pod jejich vlivem.
A přece, ke svému největšímu zděšení, objevili písemnou formu tohoto Nového
zjevení, které poprvé ve známé historii hovořilo nebo zjevovalo pravdu o realitě
pozitivního stavu, jakož i negativního stavu, jakož i s nimi souvisejících
duchovních, duševních a vnějších záležitostí, ne v jakémsi neurčitém, spletitém,
složitém, tajném, zamaskovaném nebo tajnůstkářském, záhadném a rébusu
podobném typu jazyka, jak to dělalo Staré zjevení, ale vnějším jazykem
srozumitelným všem, kteří jej čtou. A nejen to, ale že i někteří lidé jej byli
schopni po jeho přečtení pochopit, přijmout a žít jako čistou pravdu zjevenou
přímo Mnou. Jak si pamatuješ, předpokládalo se, že žádný člověk by to nemohl
udělat sám, bez nějakého okázalého vnitřního zážitku, který by obešel jeho/její
vnější lidskou mysl.
Pro pseudotvůrce bylo zcela šokující, když si uvědomili, že jsem zvolil někoho,
jako jsi ty, Petře, kdo nemá ve svém vnitřním repertoáru nic zvláštního a
neobvyklého, co by ti umožnilo, abys Mě přímo viděl a slyšel a co by ti
poskytovalo všechny ty relevantní a pravdivé informace, abys byl transmiterem
Mého Nového zjevení na multivesmírné a na všezahrnující úrovni. Toto bylo
něco nemyslitelného. Pro pseudotvůrce bylo v tomto ohledu nejzáhadnější, že
tvé způsoby, jak dospívat ke všem těm neobvyklým, smysluplným a pravdivým
informacím, byly paralelní s jejich vlastními způsoby, se způsoby čisté logiky,
rozumu, intelektu, dedukce, odvození, analýzy a syntézy, bez jakýchkoli dalších
dostupných prostředků, které by ti ulehčily a učinily přesvědčivějším tvé
dospívání ke všem těm informacím. Pseudotvůrci nesprávně předpokládali, že
pomocí takových čistě vědeckých prostředků, které využili při svém vlastním
experimentování a pátrání po Absolutní Pravdě, bude vysloveně nemožné
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dospět k nějakým korektním, správným a pravdivým závěrům o duchovních a
vnitřních záležitostech. Pro ně to bylo obzvláště těžké pochopit z hlediska faktu,
že úmyslně omezili lidskou mysl v její schopnosti náležitě využívat takovou
metodologii na objevení skutečné pravdy o čemkoli, a nejen o vnitřních,
duchovních záležitostech.
A přece jsi zde, sedě ve svém pokoji, nebo na dvoře, nebo před svým
počítačem, píše všechny tyto věci bez jakéhokoliv velkolepého, pompézního a
ceremoniálního typu vstupu prostřednictvím Mé materializace před tvýma
očima, abych ti mohl přímo diktovat, co říci a jak to říci. A nejen to, a toto je
nejvíce překvapující skutečnost ze všech, všechno, co jsi doposud napsal nebo
všechno, co píšeš v kterékoliv dané době, je čistá Pravda přicházející přímo ode
Mne. Tato skutečnost byla pro pseudotvůrce nejvíce ohromující, co je tak
trochu nutilo, aby uskutečnili některé ze svých vlastních experimentů a
manipulací jak na tobě, Petře, tak i na některých dalších pečlivě vybraných
čtenářích a praktikantech Mého Nového zjevení.
Zároveň měli pseudotvůrci v té době těžkosti s přijetím faktu, že nejen ty,
Petře, jsi měl tuto schopnost, ale také mnozí další čtenáři Mého Nového zjevení
byli schopni jej číst, chápat, přijímat jeho principy a praktikovat je. To bylo
tenkrát, jak vás všechny zkoumali a pozorovali, co objevili vaše ‚okrajové‘
zapojení, které vás odlišovalo od běžných lidských bytostí. Když to objevili,
rozhodli se uskutečnit s vašimi myslemi speciální experimenty. O tom budeme
hovořit za chvíli.
Ale ještě záhadnější a překvapivější byl pro pseudotvůrce objev, že tak mnoho
lidských žen bylo schopno pochopit, přijmout a praktikovat všechno, co se
nacházelo v Mém Novém zjevení. To, že to byli schopni učinit muži, nemělo na
ně až takový velký dopad, i když tato skutečnost byla také překvapující, protože
lidská mysl přirozeně inklinovala k používání logiky, rozumu, racionality,
intelektu a podobných faktorů, které podle jejich názoru lidské ženy nevlastnili
v takové míře jako muži. Jak si pamatuješ z předcházejících Dialogů, jedním
z hlavních klíčových bodů během počáteční aktivace negativního stavu, pomocí
něhož mohl být nastolen negativní stav, bylo odloučení a odštěpení femininních
principů od maskulinních principů a maskulinních principů od femininních
principů. V procesu této separace byla feminita uvedena do podřízené,
ponižující, méněcenné a bezvýznamnější a nepotřebnější pozice, než byla
maskulinita. Toto bylo nevyhnutelným uspořádáním, pokud měla aktivace
negativního stavu uspět. Jak si z těchto Dialogů pamatuješ, kdyby láska,
dobrota, laskavost, náklonnost, pozitivita a podobné charakteristické rysy
feminity byly nadále v rovnocenné pozici s maskulinitou a kdyby s ní
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dominovaly, aktivace negativního stavu by byla nemožná. Proto byly ženy a
jejich pozice pro pseudotvůrce jedním z hlavních terčů přeorganizování.
Tento faktor se odrážel i v křesťanské filosofii, založené na Pavlových učeních a
jeho epištolách, jakož i na učeních islámu i na dalších pseudoduchovních
filosofiích a jejich příslušných náboženstvích, které ženám zakazovaly účast na
jakýchkoli důležitých rozhodovacích činitelích duchovního, politického,
kulturního a společenského života. Dokonce ještě i v současnosti je tato
ohavnost u některých islámských národů nadále jedním z hlavních faktorů jejich
životního stylu. Koneckonců, takto pseudotvůrci původně vytvořili lidský životní
styl. Jak vidíte, ještě stále to má velmi silný vliv na životy mnohých, ve všech
lidských společnostech a zemích, a nejen v muslimských zemích.
Takže, když pseudotvůrci viděli tyto ženy, které nejenže byly schopny číst a
přijímat Mé Nové zjevení, ale v jistém smyslu byly velmi často schopny
intuitivně jej chápat dokonce lépe než někteří muži, byli tak zmateni a tak
zvědavi ohledně tohoto neobvyklého fenoménu, že se rozhodli uskutečnit
některé ze svých vlastních experimentů, pozorování a testů jak na ženách, tak i
na mužích spojených s Mým Novým zjevením. Většina z těchto snah
pseudotvůrců, i když ne všechny, unikla pozornosti těch, které pseudotvůrci
podrobně vědecky zkoumali. Jinými slovy, vědomě si vůbec neuvědomovali, že
se s nimi experimentuje. Opět, o této záležitosti budeme hovořit za chvíli.
Druhá věc, která se udála po jejich propuštění a uchopení moci, byla ta, že
vládcové pekel, kterým bylo odevzdáno vedení po uvěznění pseudotvůrců a
kteří si náhle uvědomili, že jim byla odňata jejich moc, vláda a svrchovanost, se
vzbouřili proti pseudotvůrcům a stali se renegáty, značně komplikujíce celou
situaci. Nuže, a renegáti ve své snaze získat zpět svou pozici a moc a ve svém
konkurenčním postavení vůči pseudotvůrcům se rozhodli uskutečnit své vlastní
experimentování, testy a pozorování, ale s úplně jiným záměrem na mysli.
A tu přichází ta část, Petře, o které je pro tebe tak těžké psát. Kdo, jak a co
byl/bylo předmětem tohoto experimentování, pozorování a testování a jaká
byla role, pozice a míra spoluúčasti těch, kteří byli pod drobnohledem jak
pseudotvůrců, tak i renegátů; a jaké byly výsledky, následky a důsledky pro
všechny zúčastněné? Také, co bylo v té době hlavním záměrem tohoto
experimentování, pozorování a testování jak ze strany pseudotvůrců, tak i ze
strany renegátů?
Pseudotvůrci chtěli vyšetřit následující fakta: Co bylo v lidské mysli těch, kteří
byli spojeni s Mým Novým zjevením, co umožňovalo jak ženám, tak i mužům,
aby byli schopni jej pochopit, rozpoznat jeho pravdivost a přijmout jeho
principy do svých životů? Jak moc a do jaké míry se lišili od jakýchkoli ostatních
lidí v tomto ohledu? Zároveň chtěli vyšetřit následující: Jak moc odlišné, pokud
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vůbec, bylo vnímání, chápání a způsob přicházení k náležitým a správným
závěrům ohledně pravdivosti Mého Nového zjevení těch žen v porovnání
s muži? Žádný jiný, vyloženě zlovolný záměr, neměli na mysli.
Nejkonzervativnější křídlo pseudotvůrců si také přidalo ke své vlastní koncepci
dodatečný záměr pro svůj druh experimentování, pozorování a testování.
Nemajíce dostatečnou důvěru ve schopnost typických lidí uchovat si jakékoliv
nově získané poznání a chápání a žít v souladu s jeho principy, především pokud
jde o něco takové, jako je Nové zjevení, jehož ideje byly v rozporu se vším, co
lidé poznali v průběhu jejich bouřlivé a násilné historie, uzavřeli sázku
s ostatními křídly klanu pseudotvůrců. Byli zvědaví, jak dlouho bude těmto
lidem, a zejména ženám trvat, než se odkloní nebo než se zcela zřeknou své
oddanosti a nepřetržitého přijímání všeho, co je obsaženo v Mém Novém
zjevení. A jak dlouho bude trvat některým lidským ženám spojeným s Mým
Novým zjevením, aby v sobě aktivovaly vrozenou, neodolatelnou, téměř
smyslnou touhu otěhotnět a mít děti, navzdory faktu, že tak dobře věděli, že
jediný druh dětí, který se může narodit, pochází z negativní strany. Také, jak
dlouho bude trvat, Petře, než skoncuješ s pokračováním přenášení čehokoli
dalšího, co se týká Mého Nového zjevení, a než se vrátíš zpět ke své typické
lidské přirozenosti, která by tě přinutila, aby ses vzdal své role a pozice
multivesmírného transmitera Mého Nového zjevení, nebo dokonce abys
veřejně odsoudil všechno, co je obsaženo v Mém Novém zjevení? Říkali si:
„Kdybychom mohli zmanipulovat jejich mysli, jakož i jejich role, pozice a
všechno, co mají, a kdybychom do nich mohli implantovat nějaké jiné ideje, než
jaké se nacházejí v Novém zjevení, a kdybychom to učinili pod rouškou, že ty
ideje přicházejí od Pána Ježíše Krista nebo od někoho z Jeho/Jejího pozitivního
stavu, obzvláště od některých členů jejich pravé duchovní rodiny, jak dlouho by
potom někomu z nich trvalo, než by se chytil do této pasti a než by začal věřit
v oprávněnost jeho věci a postupně by začal veřejně pranýřovat Nové zjevení
jako zastaralé, nemaje už více žádný skutečný význam pro současnost,
s výjimkou reflektování historického chodu událostí?“
Nejkonzervativnější větev pseudotvůrců uzavřela sázku s ostatními větvemi, že
dosažení tohoto cíle nebude trvat až tak dlouho. Kdyby v dokazování svého
tvrzení uspěli, potom v tom případě by oni všichni museli usoudit, že mezi
následovníky Mého Nového zjevení a všemi ostatními lidmi nejsou žádné
podstatné rozdíly. V tom případě by jejich přijetí Mého Nového zjevení bylo
povrchní, bez jakéhokoliv vnitřního a trvalého dopadu na jejich životy, a oni by
přece jen podlehli své lidské přirozenosti, která by je donutila, aby se vrátili
zpět ke svému takzvanému přirozenému stavu, ve kterém vidí věci tak, jak
chtěli původní pseudotvůrci, aby je viděli nebo chápali.
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Na druhou stranu, záměr renegátů, pokud jde o jejich vlastní typ experimentu,
pozorování a testování, byl úplně jiný. Od té chvíle, co jistili, že pseudotvůrci
ztratili jakoukoliv touhu nebo potřebu nastolit vládu negativního stavu nad
veškerým Mým Stvořením a že jejich účel aktivace negativního stavu byl zcela
jiný, než si mysleli renegáti (ohledně jejich pravého účelu se podívejte na
Dialogy 89 a 90), rozhodli se osobně tě zničit, Petře, a kontaminovat, rozdělit a
postavit navzájem proti sobě všechny ty, kteří jsou spojeni s Mým Novým
zjevením. Renegáti poznali, že hlavní nebezpečím pro jejich nepřetržitou vládu
a pro neomezené udržení pseudoživota negativního stavu bylo v Mém Novém
zjevení a v pozici a roli Mých představitelů (v té době agentů Mého pozitivního
stavu).
Měli jsme zde tedy dvě paralelní snahy, probíhající přibližně ve stejné době,
avšak v jiné doméně a s totálně odlišným záměrem. Ve tvém konkrétním
případě, Petře, se tě síly negativního stavu od samého počátku tvého života na
planetě Nula pokoušely nemilosrdně zničit, dokonce tě zabít, nebo tě alespoň
zkorumpovat nebo ovlivnit všemi dostupnými prostředky, aby tě odradili od
tvého poslání. Později posílali všemožné lidi na tvé semináře, které jsi
organizoval na Kalifornské univerzitě, jakož i k tobě domů, jako tvé pacienty a
pseudopřátele, za účelem tě svést a odklonit od tvé role a od hlavního účelu
tvého života. Přestože v jistém vnějším smyslu, například materiálně, dočasně a
navenek ve svém úsilí v tomto ohledu uspěly, nikdy netrvalo příliš dlouho, než
jsi byl schopen rozpoznat nebezpečí a než jsi odmítl všechny jejich snahy
v tomto ohledu. Z toho důvodu, k největšímu zklamání sil negativního stavu, ti
lidé velmi rychle odpadli z okruhu tvých přátel a studentů.
Jak ale plynul čas a jak jsem ti víc a více zjevoval, a v okamžiku, kdy jsi dokončil
psaní Nového zjevení Pána Ježíše Krista, po návratu pseudotvůrců a po
vytvoření opozice ve formě renegátů, byly jimi vynalezeny mnohem
rafinovanější, účinnější a sofistikovanější způsoby, jak dosáhnout jejich cíle
v tomto ohledu. Před propuštěním pseudotvůrců všechny tyto snahy vyvíjeli
renegáti, kteří v té době nebyli v pozici renegátů, ale v pozici vládců všech
pekel.
Jakým způsobem by tedy byly navrženy experimenty a testy na testování tebe,
Petře, jakož i těch spojených s Mým Novým zjevením, kteří byli vybráni za tím
účelem a kteří byli vybráni pro dokázání hypotézy nebo sázky konzervativních
pseudotvůrců? Jak by si při tom počínali, aby zjistili, zda mají pravdu, nebo ne?
V prvním kroku jejich snažení v tomto ohledu důkladně a velmi pečlivě
studovali genetickou, fyzickou, duševní, rodinnou a enviromentální minulost
všech těch, kteří byli takovým či onakým způsobem spojeni s Mým Novým
zjevením. Tato minulost jim byla k dispozici z uložené paměťové zásobárny
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každého, od jeho/jejího početí až do doby začátku experimentu. Zároveň
prozkoumali možnost, zda někteří členové Mého Nového zjevení mohli být
bývalými, či dokonce současnými agenty negativního stavu, kteří byli
konvertováni do pozitivního stavu prostřednictvím Mého Nového zjevení, nebo
kteří se k němu připojili z nějakých jejich vlastních postranních důvodů, nebo
kteří k němu přišli proto, aby jej mohli buď skrytě, nebo dokonce otevřeně
znečistit, zkreslit a zfalšovat, a za účelem zkažení nebo svedení těch, kteří byli
typickými lidmi, nebo dokonce těch, kteří se původně inkarnovali z pozitivního
stavu.
Pokud by zjistili, že někteří z následovníků Mého Nového zjevení byli bývalými,
či dokonce současnými agenty negativního stavu, v tom případě by měli přístup
i k jejich prehistorii na místě a ve stavu, ze kterého se inkarnovali na planetu
Nula. Z osobních archivů těchto agentů, uložených v tom pseudosvětě, by mohli
odhalit původní účel jejich inkarnace a také všechny jejich silné stránky, slabé
stránky a problémy, které by mohli využít, aby je strhli zpět do jejich bývalé
negativní situace, stavu a role. Pokud jde o ty, kteří přišli z pozitivního stavu,
v jejich případě by důkladně studovali a analyzovali složení jejich osobnosti,
jejich lidské duševní, fyzické, společenské nebo jakékoli jiné problémy, jejich
slabé stránky, zranitelnost, vztahy, náklonnosti, zvyky a podobné faktory, které
by mohly být účinně využity, aby je odklonili, nebo dokonce zkazili a svedli, aby
věřili něčemu, co by nepřicházelo ode Mne, co by ale bylo pokládáno za
přicházející ode Mne, protože experiment byl navržen tak, aby byl vykonán
v Mém Jménu a aby jakékoli falešné ideje, implantované do jejich myslí, byly
považovány za ideje přicházející ode Mne.
Šlo tu o to zjistit, jak dlouho by trvalo těm, kteří byli původně pozitivní
přirozenosti a kteří se na planetu Nula inkarnovali z pozitivního stavu, kteří však
byli/jsou zatíženi typickou zkaženou a zkorumpovanou lidskou přirozeností, než
odhalí nebo zjistí, že to, co je jim prezentováno jako přicházející ode Mne, ve
skutečnosti a fakticky přichází z negativního stavu (buď od pseudotvůrců, nebo
renegátů). Na druhou stranu, kdyby mohli najít někoho mezi následovníky
Mého Nového zjevení, kdo původně přišel z negativního stavu, nebo kdo se
k Novému zjevení přidal z nesprávných důvodů nebo s nenáležitým, či dokonce
negativním nebo zlým úmyslem a motivací, zda si tento fakt plně uvědomoval,
nebo ne, potom by ho/ji mohli využít jako zdroj a prostředek, uvedením ho/jí
do vznešené pozice mluvčího buď pseudotvůrců, nebo renegátů (samozřejmě,
jako vždy v Mé Jménu), ze které by mohli uplatňovat svůj vliv na ty, které by
z takového či onakého důvodu, kvůli jejich osobním problémům nebo nějakým
jiným problémům, bylo možné snadno odklonit z jejich správné duchovní cesty
a které by bylo možné dostat do pozice ignorování Mého Nového zjevení a jeho
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transmitera, a kteří by namísto toho poslouchali ty negativní agenty, považujíce
je nyní za Mé vyvolené.
Zároveň, jeden důležitý aspekt tohoto projektu kladl důraz na roli žen, aby si
otestovali svůj předpoklad, že ženy by bylo možné snadněji ovlivnit než muže,
aby byly v roli Mých údajných mluvčích; ale aby také viděli, zda by i některé
muže bylo možné přemluvit na základě takového ženského projektu.
Předpokladem zde bylo, že pokud následovníci Mého Nového zjevení mají
schopnost zjistit a přijmout úplnou a neoddiskutovatelnou rovnost feminity a
maskulinity jako muži, potom z pozice jejich lidské přirozenosti by je bylo
snadno možné přesvědčit, že žena-mluvčí je skutečně Mým vyslancem, a proto
by ji s radostí poslouchali a následovali její příkazy, nebo by alespoň všechno, co
by říkala, považovali za Boží slova.
Aby měli stejné zastoupení na obou stranách - ženské i mužské - ideální situací
bylo to, kdyby pseudotvůrci a ti, co jdou v jejich stopách, renegáti, mohli najít
aspoň jednu ženu a jednoho muže, kteří původně přišli z negativního stavu
nebo kteří by byli ještě stále agenty negativního stavu, aniž věděli nebo aniž si
byli vědomi, že jsou takovými agenty, jejichž hlavním účelem a rolí by bylo to,
aby se angažovali s lidmi od Mého Nového zjevení, nyní Mými představiteli, aby
rozložili, zmátli, svedli a negativně ovlivnili kohokoliv zapojeného do Mého
Nového zjevení a s Mým Novým zjevením (znovu, aniž by byli vědomi, že toto
bylo jejich hlavní rolí); kteří by však byli nad jakoukoliv pochybnost přesvědčeni,
že byli/jsou ve skutečnosti integrální součástí Mého Nového zjevení a že
byli/jsou oddanými následovníky a praktikanty jeho principů, jakož i Mne - Pána
Ježíše Krista.
Kdyby mohli najít takový pár, zejména pokud by ženská část toho páru budila
zdání a byl jí dán velice milující, laskavý, oslnivý, andělský, pozitivní, mírný a
milý vzhled, a pokud by mužská část páru budila zdání a byl by mu dán velice
asertivní, inteligentní, logický, racionální vzhled, vzhled dobrého mluvčího,
zdánlivě moudrého a velmi chápavého a také milujícího, potom by tento pár
mohl být velmi dobře využit pro jejich záměr. S takovým párem by byla
mnohem větší možnost než s někým jiným svést a odstavit ostatní následovníky
Mého Nového zjevení nebo je chytit do své pasti.
Vítaným pseudopozitivním účinkem tohoto úsilí, pokud by se takový pár našel,
by bylo to, že prostřednictvím svého úspěšného úsilí by tě zdiskreditovali,
Petře, jako jediného pravého transmitera Mého Nového zjevení; a že ostatní,
kteří by nyní poslouchali ten pár, nebo alespoň jednoho z nich, by tě odmítli
nebo by se s tebou přestali stýkat, myslíce si, že buď tě ovládl negativní stav,
nebo už více nejsi transmiterem Mého Nového zjevení. Aby tě ale
zdiskreditovali, bylo by nutné přesvědčit některé ženy, nebo vlastně dokonce i
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muže, že od této chvíle se Pán Ježíš Kristus rozhodl hovořit skrze ženu (ženskou
část hypotetického páru), a proto ty, Petře, jsi už mimo hru (symbolicky
řečeno).
Toto byl tedy původní experimentální návrh. Během svého důkladného pátrání
a během studia historických a prehistorických materiálů všech, kteří byli spojeni
s Mým Novým zjevením, ke svému největšímu potěšení byli schopni najít pár,
oba vhodné pro ten záměr, a některé další senzitivní a přístupné jedince, kteří
byli z pozitivního stavu, kteří však byli kvůli nepochopení pojmu nekonečné
mnohotvárnosti individualizovaných a zosobněných přístupů k duchovním
záležitostem a k životu všeobecně ochotni poslouchat někoho jiného.
Předpokládali, že při aplikaci takového přístupu je možné nebo přípustné
odklonit se od principů Mého Nového zjevení a zřídit si svůj vlastní typ
duchovnosti (ve skutečnosti pseudoduchovnosti). V takovém předpokladu se
skrývalo duchovní nebezpečí, protože jakýkoliv odklon od principů Mého
Nového zjevení vede jedince k přijetí pseudoprincipů negativního stavu. Tento
zmatek pramenil z nevhodné aplikování principů individualizovaného a
zosobněného chápání a používání Mého Nového zjevení a Mé Absolutní Nové
Přirozenosti, opačného k odklonění se od nich. Individualizovat a zosobnit něco
v rámci Mého Nového zjevení znamená osobně a individuálně aplikovat Mé
Nové zjevení. A toto je duchovně vhodný a nanejvýš žádoucí přístup. Avšak
odklonit se od něj znamená odmítnout jeho principy, nahradíce je
zkresleninami a nepravdami své vlastní koncepce. Pamatujte si to!
V tomto ohledu zde však šlo o to, aby se zjistilo, jak dlouho by trvalo Mým
představitelům (v té době agentům Mého pozitivního stavu), než by zjistili
tento důležitý rozdíl a vrátili se k náležitému chápání a pojímání všech principů
Mého Nového zjevení a toho, o co všechno ohledně nich jde. Také, kdo by byl
první, kdo by zjistil tento podvod nebo úskok - Mé ženské představitelky, nebo
Moji mužští představitelé, nebo obojí zároveň?
Otázkou zároveň bylo: Byl by někdo z těch, kteří by se dostali do vlivu toho
páru, schopen zjistit a přijmout bolestný fakt, kdo ve skutečnosti je ten pár a
jaká byla jeho skutečná role v tomto projektu sil negativního stavu; nebo by
ještě stále, i po zjištění svého omylu (pokud by ho zjistili!), i kdyby se vrátili
k Mému Novému zjevení, považovali ten pár nebo alespoň jednoho z nich za
Mé představitele, držíce se tak nesprávné představy o jejich pravé přirozenosti
a o jejich pravém poslání v tomto ohledu?
A nyní, z naší pozice zjištění a přijetí pravé reality tohoto faktu ohledně pravé
totožnosti toho páru a ohledně jejich pravé role a poslání vůbec neznamená, že
je odvrhujeme, odsuzujeme, odmítáme, odepisujeme nebo vylučujeme z
našeho povědomí. Znamená to pouze, že se potřebujete naučit vidět věci
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takové, jaké jsou za scénou, abyste se mohli vyhnout tomu, být obětí falešného
dojmu ohledně toho, kdo je kdo nebo co je co. Jinak byste poskytli velkou
příležitost renegátům, aby vás napadali na základě využití důsledků a výsledků
tohoto experimentu a toho, co vyprodukoval. Pro tento Dialog a pro to, co se
zde zjevuje, neexistuje žádný jiný důvod. Nezapomínejte také, že na základě
zjevení těchto skutečností poskytujeme zas a znovu velkou příležitost
samotnému tomu páru, aby, za prvé, poznali a přijali tato fakta o tom, kdo jsou,
jaké je jejich pravé poslání; a za druhé, aby se v důsledku toho vzdali své
negativní role a pověření a stali se Mými pravými představiteli na planetě Nula.
Díky svým ohromným zdrojům, talentům, darům a schopnostem by se mohli
stát velkým přínosem pro naši věc v procesu eliminace negativního stavu.
Zároveň dáváme prostřednictvím tohoto zjevení velkou příležitost těm, kteří
jsou spojeni s Mým Novým zjevením, kteří jsou ale ještě stále nadále pod
vlivem jednoho, či druhého, nebo obou z toho páru, považujíce je za někoho,
kdo nejsou, aby se dostali zpět na správnou kolej, ze které je oni odstavili, a aby
se očistili a zbavili se jejich negativního vlivu.
Jakmile pseudotvůrci ten pár objevili, přistoupili ke svému experimentu a
testování. Prvním krokem v tomto ohledu bylo to, aby dostali ten pár
dohromady. Podnítili tedy dotyčného muže, aby se začal zajímat o Nové zjevení
a aby požádal o všechny knihy, které jsi napsal, Petře. Po přečtení Mého
Nového zjevení byl podnícen k tomu, aby se pustil do jeho překladu do svého
rodného jazyka (ruštiny). Kvůli tomu jsi ho pozval na návštěvu do Santa Barbary
a rozhodl ses mu poskytnout finanční podporu skrze Nadaci Nového zjevení,
aby mohl všechen svůj volný čas věnovat výhradně své práci na překladu. Když
přicestoval do této země, v jednom okamžiku jsi mu představil dotyčnou ženu.
Bylo překvapující vidět, jak rychle se spojili a stali se, mohl bys říci, milenci. Ve
chvíli, kdy se velmi důvěrně vzájemně zapletli, věci ohledně nich a okolo nich se
začaly měnit a ze tvé pozice, Petře, se jejich postoj, chování, ideje a všechno
ostatní postupně a viditelně začalo zhoršovat, stávajíce se víc a více
problematickým a negativním.
V tomto časovém bodě bylo snahou pseudotvůrců, a později i renegátů,
především testování, experimentování a zasazení všemožných zvláštních,
neobvyklých a matoucích idejí do té ženy, s horlivou podporou a pomocí toho
muže. Postupně a pomalu byli v procesu toho experimentování oba, žena i ten
muž, úplně a totálně ovládnuti vším, co jim vnuknuli pseudotvůrci, a později i
renegáti. Protože se oba ztotožnili se vším, co bylo implantováno do jejich
myslí, Já, jako pravý Pán Ježíš Kristus, jsem byl nahrazen falešným a všichni
členové jejich pravé duchovní rodiny byli taktéž nahrazeni falešnými. Od té
chvíle všechny jejich skutky, chování, postoje, ideje či cokoli, co si osvojili,
směřovali k podkopávání pravdy Mého Nového zjevení, jakož i tvé
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věrohodnosti, Petře, jako jeho transmitera, nahradíce tu pravdu zkresleninami
a falešnostmi pod praporem s Mým Jménem a pod praporem Mého pozitivního
stavu. Vzhledem k jejich zdánlivě milujícímu, laskavému, jemnému a moudrému
postoji někteří členové Mého Nového zjevení, včetně některých, kteří měli
velmi blízko k tobě, Petře, upadli do jejich vlivu, poskytujíce jim duchovní,
duševní a finanční podporu, a vynechajíce tebe a Nadaci Nového zjevení z té
podpory.
Ve tvém konkrétním případě, Petře, jsi začal být zakrátko velmi znepokojen
ohledně celé situace, a tudíž jsi uvnitř sebe začal mít pochybnosti ohledně
pravdivosti jejich tvrzení a chování. Avšak, nechtě nikoho zranit a jsa pod vlivem
svého nejbližšího spojence, skrze kterého jsem s tebou často hovořil, nadále jsi
pochyboval o svých pocitech a o své intuici v tomto ohledu a potlačil jsi je jako
nevhodné a egem poháněné obavy, jako bys žárlil, že jsem se rozhodl zrušit tě
jako transmitera Mého Nového zjevení a dát tu roli dotyčné ženě. Po velmi živé
a přesvědčivé vizi, kterou jsi měl ohledně toho páru, zejména ohledně ženy, ti
ale bylo zřejmé, že nad nimi převzaly kontrolu síly negativního stavu. Z toho
důvodu jsi podnikl kroky k nápravě celé situace. Poslal jsi dopis informující
všechny o této situaci (ten dopis byl zahrnut do Korolarií...) a, což je
nejdůležitější, poskytující i tomu páru a také každému, kdo se dostal do jejich
vlivu, příležitost, aby napravil své cesty a dostal se zpět na správnou cestu.
Protože to tenkrát odmítli udělat, cítil jsi, že se potřebuješ od nich distancovat,
aby měl každý z nich příležitost vybudovat si své vlastní chápání a náhled na to,
o co všechno šlo v této situaci.
Jen co byl tvůj dopis poslán, konzervativní pseudotvůrci prohráli svou sázku,
pokud šlo o tebe, Petře. Jednoduše řečeno, nedal ses oklamat jejich intrikami.
Renegáti tě ale nadále trápili, navozujíce ve tvém duševním rozpoložení
všemožné pocity úzkosti, pochybnosti, obavy, smutek a podobné negativní
emoce, aby tě drželi ve stavu zoufalství, marnosti a utrpení, bráníce ti tak jisté
časové období, abys dělal něco další v Mém zastoupení. Vážně jsi začal
pochybovat o pravdivosti Mého Nového zjevení, říkaje si, že pokud se i čtenáři
a praktikanti Mého Nového zjevení mohli tak chovat, pokud i oni ve svých
vzájemných vztazích projevovali typické lidské postoje, neschopní spolu
vycházet a neochotní poslouchat rozum, potom jaký je rozdíl mezi nimi a
typickými lidskými tvory, jejichž vzájemný konflikt je způsobem jejich
každodenního života? V tom případě bylo Mé Nové zjevení bezmocné, nemajíc
na ty lidi žádný trvalý dopad nebo účinek. Takže proč se vůbec obtěžovat
s pokračováním v něčem v tomto ohledu? A nejen to, ale ptal ses, zda bylo tvé
chápání celé situace správné a zda druhá strana, a zejména dotyčná žena,
nebyla schopna rozpoznat pravdu v té věci mnohem lépe než ty, Petře.
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Kromě toho, ve tvém případě, Petře, jsi měl nadále jakýsi nerozhodný dojem, že
možná ani dotyčná žena, ani dotyčný muž nejsou agenty negativního stavu, ale
že jsou pouze prostřednictvím pseudotvůrců a nyní prostřednictvím renegátů
nevinně oklamanými členy pozitivního stavu. Jen před pár dny jsi musel změnit
své mínění v tomto ohledu, poté, co ti telefonicky zavolala Ludmila z Moskvy,
podělíc se s tebou o děsivou, živou vizi, kterou měla, ve které se jí dotyčný muž
zjevil v démonické podobě, vřískaje na ni a obviňuje ji, že ho od tebe, Petře,
odřezala, zabráníc mu v jeho poslání projevovat negativní vliv na tebe a
vytahovat z Nadace Nového zjevení její chabé finanční zdroje, učiniv ji
neschopnou podporovat Mou věc formou publikování a šíření Mého Nového
zjevení na planetě Nula. S těmi informacemi celý cyklus toho experimentování
dospívá ke svému závěru. Přestože někteří z vás nadále věří, že dotyčný pár je
pozitivní, maje na mysli jen Mou věc, přesto však většina z těch, kteří byli v
jejich vlivu, vidí světlo na konci tunelu.
Takže, Petře, kdo, kromě tebe, byl první (jestliže ty ses v experimentálním
projektu pseudotvůrců a renegátů nepočítal a nepočítáš), kdo zjistil, že je
ohledně idejí propagovaných dotyčnou ženou něco ve velkém nepořádku?
Pseudotvůrci a renegáti předpokládali, že buď to nebude nikdo, nebo to bude
jeden z mužů, který byl/je v jejich vlivu. Jejich předpoklad byl založen na
nesprávné premise, že pouze racionální, logický, intelektuální a analytický muž
by mohl odhalit nebo prokouknout tento podfuk. Na druhou stranu, ženy,
z pohledu pseudotvůrců a renegátů, jež jsou na základě jejich vlastního
projektu tak iracionální, emocionální a podléhající dojmům, by ho nebyly
schopny prokouknout. Jejich největším překvapením bylo, když uviděli, že to
byla žena, kdo zcela první zjistil tato fakta. Samozřejmě, jak ona, tak i všichni
ostatní se ještě stále v případě pochybností přiklánějí k nevině v případě pozice
a role dotyčné ženy, nerozpoznávajíce úplně, kdo byla původně ta žena, jakož i
její mužský partner.
Tento důležitý výsledek celého experimentu a testování pseudotvůrcům velmi
jasně a jednoznačně potvrdil, že ženy nebo feminita jsou schopny dospět ke
správným závěrům ve stejné míře jako kterýkoliv muž, nebo v některých
případech dokonce lépe než muži. Tudíž usoudili, je jejich názor a postoj vůči
ženám je totálně a kompletně chybný, nemaje žádný základ v realitě Mého
jsoucna a bytí, a že pouze jejich vlastní fušování do genetického vybavení žen
učinilo některé z nich, ne však ze všech, to, čím se staly na planetě Nula během
její krvavé a šílené historie. Výsledek jejich experimentu jim pomáhá změnit
jejich postoj a s pomocí Mých ženských představitelek, v součinném snažení
s Mými mužskými představiteli, navazují velmi smysluplný, naplňující a
uspokojující vztah jak s nimi, tak i se ženským aspektem svých vlastních
osobností a individualit. Jak víš, v průběhu jejich vlastního experimentování na
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sobě samých jej potlačili, udusili a odloučili ze svého genetického vybavení,
klamně sami sebe přesvědčujíce, že svou feminitu na nic nepotřebují.
Ti pseudotvůrci, kteří konvertovali do pozitivního stavu, spolu s těmi, kteří jsou
v současnosti v Nové škole, učíce se všechna tato fakta, jsou ve svém snažení
plně odhodláni přesvědčit s pomocí Mých představitelů na planetě Nula
nekonvertované pseudotvůrce, aby se vzdali jejich názoru na ženy a na feminitu
všeobecně a na roli, kterou ženy sehrávají v souhrnu toho všeho. Kdyby mohli
uspět v přesvědčení těchto nekonvertovaných pseudotvůrců, i ti by
konvertovali do pozitivního stavu. Konvertovaní jasně zjistili a pochopili, že bez
změny svého postoje k feminitě a ženám všeobecně a přijetí Mé Absolutní
Nové Přirozenosti, která je rovným dílem zahrnuta v Mé Absolutní Feminitě i
v Mé Absolutní Maskulinitě, není možná opravdová konverze do pozitivního
stavu. To je důvod, proč konvertovaní pseudotvůrci a ti, kteří v současnosti
navštěvují Mou Novou školu, udržují velmi úzký kontakt s nekonvertovanými,
často je navštěvujíce, doprovázeni ženami - Mými představitelkami, aby jim
ilustrovali pravdivou přirozenost feminity. Tento fakt potvrdila Alenka
Benešová ze Slovenska, která měla krásnou vizi zobrazující její interakci
s konvertovaným pseudotvůrcem, který ji vzal s sebou do pekel nebo do té
pseudodimenze, kde v současnosti sídlí nekonvertovaní pseudotvůrci, večeříc
s nimi a ilustrujíc jim jasnou rovnost feminity a maskulinity.
Jak tedy z této skutečnosti vidíte, experiment a test, ačkoli je pro tebe, Petře, a
pro některé další velmi bolestivý, se nakonec ukázal být pro všechny přínosem.
V tuto chvíli bych rád využil této příležitosti, abych výslovně a obzvláště vyjádřil
svou hlubokou vděčnost a uznání Dr. Beth Ann Voienové, Mé oddané služebnici
a následovnici, za její ochotu projít vším tím zmatkem, a že z něj vyšla silnější,
lepší, milující a moudřejší, a také za její víc než štědrou duchovní, duševní a
finanční podporu Mého Nového zjevení a Mé Věci, Nadaci TNR a tobě osobně,
Petře. Všichni v Mém pozitivním stavu se ke Mně připojují v této vděčnosti a
poděkování jí. Zároveň bych rád vyjádřil Své hluboké uznání těm jedincům, kteří
vynakládají upřímnou snahu číst tyto Dialogy a uvažovat o tom, co obsahují,
přestože by mohli ještě stále mít nesprávný dojem ohledně toho, kdo je
dotyčná žena a muž nebo jaké jsou jejich skutečné role a pozice, nebo kteří by
stále mohli být v jejich vlivu. Důležitost jejich snah v tomto ohledu nelze
dostatečně zdůraznit.
V tomto časovém bodě, ačkoli pseudotvůrci svůj experiment před časem
ukončili a konzervativci svou sázku prohráli, renegáti pokračují ve svém úsilí
podrývat všechno, co se týká Mého Nového zjevení a Mých představitelů.
Převzali kontrolu nad dotyčným párem a drží je ve svém vlivu, pokoušejíce se
obnovit jejich důvěryhodnost, kterou značně ztrácejí kvůli objevení se těchto
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Dialogů. Tyto Dialogy jsou jim, takříkajíc, trnem v oku, protože podrývají jejich
snahu držet ve vlivu toho páru, nebo alespoň ve vlivu dotyčné ženy, tolik Mých
představitelů, jak jen je možné. Dotyčná žena do této chvíle neprojevila žádnou
známku návratu zpět na správnou cestu. A my její volbu plně respektujeme. Ti
z vás, kdo jsou s ní v kontaktu, by mohli být pro ni s tímto novým poznáním
ohledně její role velkou pomocí, bez jakéhokoliv vnucování, na základě toho, že
jí svým způsobem chování a postoje objasní, co byly tyto Dialogy schopny
udělat pro vás v čistě pozitivním smyslu.
Je tu ještě jedna záležitost, kterou je potřeba zmínit před ukončením tohoto
Dialogu. Týká se to tvého bývalého spojence, Petře, skrze kterého jsem při
některých příležitostech s tebou hovořil. Chci, aby sis byl vědom něčeho, co pro
tebe nebude snadné přijmout. Během toho období, co ses zamýšlel nad rolí a
pozicí zmíněného páru, byl on pod jejich značným vlivem. Kvůli tomu v průběhu
několika sezení, které jsi s ním v té době měl, v určitém bodě rozmlouvání
s tebou jsem byl nahrazen falešným Ježíšem Kristem, který ti dával nesprávné
informace ohledně toho, že už nikdy více nebude potřebné používat písemný
materiál na oznámení Mého zjevení nebo Mých informací Mým představitelům
(tenkrát Mým agentům). Protože jsi plně uvěřil, že zmíněné informace
přicházejí ode Mne, ignoruje svou vlastní intuici, která na tebe křičela, že to
není pravda a že ohledně významu toho poselství a toho, jak se týkalo jen a
pouze tady-a teď, a žádné jiné doby, došlo k nesprávnému výkladu, uzavřel ses
téměř na pět let před tím, abys s kýmkoliv komunikoval o čemkoliv, co
přicházelo ode Mne. A přestože jsem dovolil, aby došlo k této situaci za účelem
jejího využití a realizace plánu na ustanovení individualizace, zosobnění a
nezávislosti každého spojeného s Mým Novým zjevením, jak to bylo zjeveno
v úplně Prvním a Druhém Dialogu, což byla úplná pravda, přesto však renegáti
dočasně ve svém úsilí uspěli. Uspěli i v tom, že tvého spojence ještě stále drží
ve vlivu té ženy, účinně mu bráníce, aby s tebou osobně navázal jakýkoliv
kontakt nebo aby chtěl mít s tebou v této konkrétní době co do činění. Jak jsi si
vědom, dokonce nemá ani tolik zdvořilosti, aby potvrdil přijetí těchto Dialogů,
které mu posíláš, nebo aby ti poskytl nějakou zpětnou vazbu. Samozřejmě, jako
vždy, akceptujeme jeho svobodnou vůli a volbu dělat cokoliv, co chce, bez toho,
abychom jej nebo kohokoliv jiného v této věci soudili, zatracovali, odmítali
nebo odepisovali.
Při hodnocení této situace, jak se odehrávala za scénou, bych chtěl, abyste
poznali a přijali jeden důležitý fakt, opakovaný mnohokrát předtím: Nikdo, ano,
nikdo není ztracen, ať je to kdokoliv nebo ať je v jakékoliv roli a pozici. A pokud
se někdo z takového či onakého důvodu vědomě, nebo nevědomě rozhodl, že
své energie životní síly využije pro nějaký jiný účel než v Mých službách nebo ve
službách Mému Novému zjevení, přesto však je to jen dočasné odklonění od
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jejich náležitého, prospěšného a užitečného využití. Někdy v budoucnu, buď už
během jejich života na planetě Nula, nebo po jejich odvolání, se vrátí ke Mně.
Tehdy bude všechno, co udělali nebo neudělali, vymazáno z jejich mysli a
z jejich pamětí. Nezapomínejte také na jeden důležitý fakt: Oni, a především
dotyčná žena, pevně věří, že komunikují s pravým Pánem Ježíšem Kristem a
s pravými členy své duchovní rodiny.
Pod vlivem té víry by bylo pro ně, a zejména pro ni, velice těžké rozpoznat a
přijmout fakt, že pravá realita by mohla být v tomto ohledu úplně jiná. Toto je
důvod, proč do tohoto dne odmítá na to brát zřetel a napravit své cesty.
Koneckonců, když jste pevně přesvědčeni, že jste v kontaktu s pravým Pánem
Ježíšem Kristem, a pokud někdo jiný, například ty, Petře, tvrdí to samé, potom
byste měli tendenci usoudit, že váš Pán Ježíš Kristus je pravý a Pán Ježíš Kristus
té druhé strany (tvůj, Petře) je falešný. Nezapomínejte také, že sama sobě,
svým přátelům a těm, kteří jsou stále ještě takovým či onakým způsobem
v jejím vlivu, se jeví jako velmi milující, laskavá, tolerantní, mírná, přátelská,
pozitivní a podporující, budíc dojem, že nikomu nic nevnucuje. Z toho důvodu,
bylo by velmi těžké, pokud ne nemožné, přijmout tato fakta o její přirozenosti a
roli. Zdání by však mohlo být pouze zdáním, jak je to vidět na scéně nebo ve
scéně. Jenže za scénou by mohla být realita ohledně pravé přirozenosti a role
každého v tomto ohledu velmi odlišná.
Jaký by vzhledem k tomuto faktu měl být váš postoj a chování ke komukoliv,
kdo je v takové pozici? Plné akceptování toho, kdo je a jaká je jeho/její pravá
role, bez toho, abyste ho/ji odmítali nebo se od něj/ní distancovali! Jak bylo
uvedeno v jednom z posledních Dialogů, ve kterém jste byli varováni ohledně
možnosti proniknutí někoho do vašich kruhů, kdo je agentem renegátů, není
nutné se jim vyhýbat, pokud se, samozřejmě, nerozhodnou oni vyhýbat se vám.
Jak také bylo uvedeno výše, vaše chování a postoj, založené na Mém Novém
zjevení, by mohly fungovat jako příspěvkový faktor pro jejich probouzení a
rozpoznání pravé reality jejich situace, a v důsledku toho by se mohli
rozhodnout, že se vrátí zpět na správnou cestu.
Jak diskutujeme o této pro tebe nepříjemné záležitosti, Petře, renegáti a jejich
poskoci zuří kvůli zjevení všech těchto tajemství jejich hraní hry ohledně
některých Mých představitelů. Vůbec netouží po tom nebo nepotřebují, abyste
poznali pravdu o těchto věcech. Podrývá to jejich šanci pokračovat v zavádění
Mých představitelů, kteří jsou ve vlivu jedinců, o kterých jsme diskutovali. Jak
bylo uvedeno předtím, obzvláště zuřiví jsou kvůli dostupnosti našich Dialogů.
Považují je za hlavní překážku v jejich úsilí ustanovit svou plnou vládu a
kontrolu nad lidstvem i jinde. Z toho důvodu jsou tlačeni do pozice přeskupení
svých sil a obnovení a změny svých strategií. Díky faktu, že rádi napodobují
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určité strategie přijaté členy pozitivního stavu, alespoň navenek a povrchně,
právě teď, co píšeš tato slova, se rozhodli přejmenovat všechny své agenty a
poskoky, nacházející se na planetě Nula, na své představitele. Takže od této
chvíle už více nebudou agenty negativního stavu, ale jeho představiteli.
A na závěr tohoto Dialogu a této zvláštní kapitoly ze tvé minulosti, Petře, a
z minulosti, která se udála před pěti a půl lety a která ti způsobila tak mnoho
bolesti, utrpení a trápení, jednu poslední poznámku. Nic, co se děje v Kalifornii,
a nic, co je zde o tom zjeveno, by se žádným způsobem nemělo aplikovat na
situaci, která se ve stejné době odehrála v newyorské oblasti na Východním
pobřeží Spojených států. Ta situace má zcela jiný význam a smysl. Bylo by
hrubou chybou v úsudku pokoušet se používat analogie těch událostí
s událostmi ve tvé oblasti, Petře. Jakýkoliv pokus to učinit by vedl
k nenáležitému vnímání a chápání jejího pravého významu. V tom případě
každý, kdo by se to pokoušel udělat, by byl ve vlivu zkreslení a nepravd ohledně
této události. Protože ty, Petře, jsi nebyl přímo a osobně zapojen do té situace,
bylo by nevhodné hovořit o ní skrze tebe. Kdyby bylo potřebné objasnit a
pochopit tu situaci, která se odehrála v newyorské oblasti, plnou zodpovědnost
za vyjasnění pravého významu té události by měli Moji představitelé, kteří byli
do ní zapojeni.
Někdy ale jisté věci z nějakých důležitých duchovních důvodů nemohou být
zjeveny, pokud ještě žijete na planetě Nula. V tom případě je pro vás lepší, když
počkáte, až se navrátíte zpět do duchovního světa. Je věcí těch, kdo jsou v dané
oblasti, aby vypátrali, zda se jedná o tento případ, pokud jde o situaci, která se
udála v newyorské oblasti. V tomto ohledu je to jejich zodpovědností.
A tím jsme celý kruh uzavřeli, a tudíž můžeme tuto nepříjemnou historii uzavřít,
naučivše se z ní prospěšnou a pro všechny užitečnou lekci. A pokud někoho,
kdo čte tento zvláštní a neobvyklý Dialog, tento odradí nebo odmítne jeho
obsah nebo cokoliv jiné, co se nachází v Mém Novém zjevení, i to budeme
respektovat. Pro tuto chvíli jsme ale toto téma ukončili. Doporučoval bych,
Petře, abychom pro dnešek skončili. Přeji ti příjemný den a nebuď ustaraný
ohledně výsledku nebo dopadu, který bude mít tento jednotlivý Dialog na jeho
početné čtenáře.
Peter: Věř mi, nebude to lehké. Skutečně se obávám, že ne všichni jej budou
schopni přijmout jako přicházející od Tebe. Koneckonců, co by jim mohlo
zabránit v tvrzení, že jsi to nebyl Ty, kdo hovořil o těch věcech, ale že to byla má
vlastní představivost, abych ospravedlnil svůj vlastní postoj v tomto případě?
Přesto však Ti moc děkuji, že jsi mně a všem čtenářům těchto Dialogů ukázal,
jak se věci odehrávaly za scénou.
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A kdyby některý čtenář dospěl
k takovému chybnému závěru, pouze by to znamenalo, že tato fakta si
zapomněl potvrdit ze svého vlastního nitra, svou intuicí nebo jakýmikoli
prostředky, které má za takovým účelem k dispozici. Pokoušel se Mě někdo,
někdy, kromě tebe, Petře, zeptat osobně na skutečnou situaci v tomto ohledu,
jak to bylo/je za scénou? Udělejte to a uvidíte Mé světlo a pravdu o této věci. A
teď jdi v pokoji, Petře, a nedělej si s ničím starosti.
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Dialog 109
29. září 1999
Peter: Přestože já osobně nemám žádné zvláštní otázky, kromě svých starostí,
jak budou někteří čtenáři, a zejména dotyčný pár, reagovat na obsah
předchozího Dialogu (pokud jej vůbec budou číst), dnes ráno jsem přece jen
dostal nějaké otázky ze Slovenska. Zdá se, že naši přátelé na Slovensku jsou
pořádně zaměstnáni pokládáním svých otázek. Také včera, později odpoledne,
jsem měl telefonický hovor, taktéž ze Slovenska, požadující nějaké vysvětlení
ohledně vzájemného zacházení muže se ženou a ženy s mužem, kteří jsou
hypoteticky Tvými představiteli. S tím vzájemným zacházením je stále ještě
něco špatně, především ze strany mužů. Čelíme tu něčemu, co je nazýváno
stupidním (promiň Mi ten výraz!) chlapáckým mužským nesmyslem? Víš, někdy
cítím takovou únavu a znechucení, když slyším, jak naši vlastní lidé, kteří jsou
údajně Tvými představiteli, vzájemně se sebou jednají způsobem, který je
ponižující, hrubý, arogantní, podceňující, sarkastický a bezohledný. Jak se v tom
případě odlišují od všech ostatních typických lidí, nebo dokonce od takzvaných
představitelů negativního stavu/renegátů? Víš, velmi často jsem zvědav, zda
skutečně četli Tvé Nové zjevení nebo, pokud jej četli, do jaké míry se vůbec
pokusili aplikovat jakýkoliv z jeho principů ve svém vlastním životě? Jestli jsou
ve zprávách, které dostávám ohledně takového vzájemného zacházení,
obsažena nějaká objektivní fakta, potom bych musel usoudit, že Tvé Nové
zjevení mělo doposud velice malý dopad na jejich chování s úplně a kompletně
zlými úmysly a motivacemi. Takže, tady jsem, dnes ráno jsem Ti vyjádřil své
starosti a frustrace. Chtěl bys něco z toho komentovat, nebo bys chtěl nejprve
upřesnit cokoliv jiného?
Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi, abych se nejdříve věnoval tvým starostem ohledně
možných nepříznivých reakcí, které by se mohly vyskytnout u některých
čtenářů, nebo které by mohl mít dotyčný pár po přečtení Dialogu 108 (pokud
jej vůbec budou číst). Potom můžeme hovořit o vzájemně nevhodném chování,
ke kterému ještě stále mezi vámi dochází, a poté se budeme věnovat otázkám
ze Slovenska.
Tvé starosti, Petře, pokud jde o obsah předcházejícího Dialogu, pramení z tvého
vznešeného přání jednat s každým s maximální laskavostí, ohleduplností, láskou
a přijetím. Jak si pamatuješ, jeden ze členů tvé duchovní rodiny reprezentuje
jisté velmi důležité duchovní a osobní vlastnosti, se kterými jsi zcela ztotožněn a
které chceš učinit hlavní vládnoucí silou svého života. Mimo jiné to jsou: milující
laskavost, vlídnost, něžnost, tolerance, uznání, respekt, ohleduplnost a přijetí
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každého takového, jaký je, bez ubližování někomu, odsuzování, zatracování,
odmítání, pomlouvání a odepisování někoho a bez jakéhokoliv očekávání
čehokoliv od kohokoliv. Na základě takových vynikajících vlastností se tedy
obáváš, že by se některým čtenářům mohlo ublížit nebo že by mohli na ten
Dialog reagovat tak, že by je jeho obsah ranil.
Nepřehlížej ale zpětnou vazbu, kterou jsi už do této chvíle dostal od čtyř lidí,
kteří měli příležitost číst ten Dialog (lidé, kteří mají elektronickou poštu Heather Oudalová, Ardyth Noremová, Dan Barba a Alice Goodová). Poskytli ti
velmi pozitivní a podporující zpětnou vazbu. Ten Dialog měl na ně patřičný a
pozitivní dopad. Skutečně si, prosím, zapamatuj, že pokud někoho doopravdy
miluješ, chceš, aby ta osoba byla duchovně, duševně, fyzicky a ve všech
ostatních aspektech v nejlepší možné formě a kondici. Moudrost tvé lásky a
pravda tvé objektivity, spravedlnosti a poctivosti tě burcují k tomu, abys do
pozornosti těch jedinců uvedl, zda existuje něco v jejich životech, postojích,
chováních, idejích či v čemkoli, co mají, co ohrožuje tu formu nebo kondici.
Ano, můžeš si říct, že dotyční jedinci nevidí, že jsou všemožně vším ohroženi, a
především svými idejemi, postoji, chováním a životním stylem. Oni ti mohou
povědět, že opak je pravdou: Že jsou dokonalí, nebo alespoň v nejpřijatelnější
míře duchovní, duševní, fyzické a jakékoliv jiné kondici a formě, a tudíž od tebe
nic nepotřebují.
Přesně o toto ale v naší diskusi jde, Petře: Jestliže jsou někteří ohledně sebe
toho názoru, ale realita jejich situace za scénou je zcela jiná, potřebuješ to
uvést do jejich pozornosti, aby tu situaci napravili. Zda to přijmou, nebo ne, to
by už více nebyla tvá starost. Bylo by jejich vlastní zodpovědností a věcí jejich
vlastní volby, aby to přijali a následně napravili své cesty, nebo aby to odmítli a
následně pokračovali v životě zkreslení a nepravd. Láska tvé moudrosti a
moudrost tvé lásky nechce nic jiné než to nejlepší pro všechny zúčastněné.
V tomto ohledu je jejich povinností a zodpovědností, aby do pozornosti všech
zainteresovaných uvedli, že něco není v pořádku. To platí zejména pokud
považujete někoho za toho, čím není. V tom případě, jak bylo uvedeno
v předchozím Dialogu, byste se drželi nepravdy v dané věci, poskytujíce tak
silám negativního stavu největší možnou příležitost, aby vás ovlivňovali, aby vás
tak mohly držet v pařátech negativního stavu. Koneckonců, pokud se držíte a
pokud přijímáte něco jako pravdu, ale není to pravda, ať jde o kohokoliv a
cokoliv, jste pod vlivem negativního stavu. A protože dobře víš, že pro vaše
duchovní, duševní, fyzické a jakékoliv jiné blaho je velmi nezdravé být pod
vlivem negativního stavu - nebo že by to mohlo být dokonce smrtelné, nechceš
nic víc než uvést tento fakt do jejich pozornosti, aby mohli být uzdraveni.
Znovu, zda přijmou prostředky nabízené léčby, nebo ne, to už víc není tvá
zodpovědnost. Ty sis povinnost své lásky a moudrosti splnil. Zbytek je na nich.
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Pokud se někdo cítí dobře tak, jak je, bez ohledu na to, jak by mohl být
duchovně, duševně nebo fyzicky nemocen, to jen znamená, že miluje svou
negativní situaci. Vzpomínáš si na některá prohlášení, která jsme učinili předtím
ohledně potřeby milovat negativní stav, aby mohl být negativní stav vůbec
aktivován a aby vůbec mohl ilustrovat a manifestovat přirozenost svého
pseudoživota? Jak jinak by mohlo něco, co se nachází v přirozenosti negativního
stavu, se všemi jeho krutostmi a ohavnostmi, dospět do své škodlivé plodné
zralosti, kdyby jej nikdo nemiloval? Už Swedenborg správně prohlásil, že život
každého je v jeho/její lásce. Jestliže měl být negativní stav tím, čím měl být,
někdo si z něho musel udělat lásku svého života. Jinak by nic z negativního
stavu nemohlo nikdy dospět ke své aktivaci a uskutečnění.
Jestliže důkladně analyzuješ život některých lidí na planetě Nula, nebo kdybys
měl příležitost analyzovat pseudoživot kteréhokoliv z renegátů nebo jejich
poskoků, byl bys velmi překvapen, kdybys zjistil, že se vyžívají ve svém
pseudoživotě. Milují ho víc než cokoli jiné. Takto je udržován život negativního
stavu. A nejen to, oni jej vidí jako jediný pozitivní život vůbec. Nuže, pokud
byste byli smrtelně nemocní, ale vy byste ten stav považovali za normální,
zdravý a jediný možný, netoužili byste po ničem jiném než pokračovat v tom
stavu. Aby vás z něj dostali a aby zahájili přiměřenou léčbu toho, nějaký
odborník by musel uvést do vaší pozornosti, že vaše takzvaná láska vás zabíjí.
Zároveň uvedete do jejich pozornosti prostředky na jejich léčbu a na nahrazení
té falešné lásky láskou k něčemu, co je skutečně zdravé a nanejvýš láskyplné k pozitivnímu stavu. A teď mají v této věci volbu. A o tom všem byl náš
předcházející Dialog.
Pokud tedy vidíte například někoho zdánlivě pozitivního, velmi příjemného,
velmi šťastného, velmi spokojeného, velmi milujícího, kdo nemá žádné vnější
problémy s tím, že je v lidském životě, a pokud ta osoba nikdy nezažila, co to
znamená být v lidské kůži, jako to zažil někdo, kdo přišel z pozitivního stavu,
znamená to skutečně, že ta osoba je doopravdy pozitivní, přicházející
z pozitivního stavu? Nebo je taková proto, protože miluje ten typ negativního
života nebo lidský život? Pouze někdo, kdo přichází původně z negativního
stavu za účelem posílení lidského života a jeho roztomilosti, může dopadnout
tak, že bude milovat tento lidský život nade všechny a nadevše. Taková osoba
bude vypadat stále šťastná, pozitivní, příjemná, spokojená a bez jakýchkoliv
zjevných problémů. A nejen to, ale taková osoba vám s jistotou poví, že tento
lidský život a všechno, co se jej týká, přišlo taktéž od Boha. Takže v tomto
smyslu není žádný rozdíl mezi tím, co je pozitivní, a tím, co je negativní.
V podstatě je to všechno jedno.
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Pamatuješ se, Petře, co ti jednoho dne řekl jeden člen dotyčného páru o této
situaci? A jak se ten člen pokoušel překroutit význam řečených slov, když bylo
jasné, že pravá totožnost toho člena byla odhalena, aby tato totožnost zůstala
utajena? Samozřejmě, na její utajení bylo pozdě, protože ta slova už byla
vyřčena. Ta slova byla přesně v duchu toho, co jsme právě uvedli výše.
„Všechno je to jedno - pozitivní nebo negativní. Není v tom žádný rozdíl.“ Když
autorka těch slov zaregistrovala tvůj obrovský šok, velmi usilovně se pokoušela
to zakrýt jakýmsi nesouvislým ospravedlněním a odůvodněním, které by tě
přesvědčilo, že to tak nemyslela. Ó ano, bylo to myšleno přesně tak.
Nebo, vezmi si například mužskou část toho páru. Pamatuješ se, jak jste
s Wilfredem a Danem zpochybňovali moudrost jeho chování, když jste stáli
před obchodem s hudbou v New Yorku, kde dotyčný muž zběsile utrácel několik
stovek dolarů, které mu dala Nadace TNR za jeho překlady, za pochybný druh
hudby (moderní rock)? Nebo kolik let mu trvalo, než zkompletoval překlad, ve
srovnání s ostatními překladateli Mého Nového zjevení? Co myslíš, jaký byl účel
těch průtahů a nesmyslných omluv a výmluv, proč mu to trvalo tak dlouho,
když neexistovaly žádné objektivní důvody pro takový typ chování?
To byla velmi jasná znamení jejich pravých totožností, která jsi nechtěl
akceptovat, protože jsi jim nechtěl ublížit nebo je z něčeho obviňovat. A jak to
bylo pro tebe nakonec bolestivé to udělat, když jsi viděl, že manipulace a
využívání tebe a fondů Nadace TNR nemělo konce? Nuže, pokud ti ty věci, jakož
i mnoho jiných podobné povahy neříkaly pravdu, potom už nic jiné. O toto však
nejde. Jde o to vymanit se z vidění věcí takovým způsobem, jakým se
odehrávaly na scéně nebo ve scéně, a ne za scénou. A skutečná realita za
scénou byla zjevena v předchozím Dialogu. Jde také o to, a toto opakujeme, aby
se dala jim, jakož i všem tenkrát zainteresovaným, příležitost vzpamatovat se a
vidět všechny ty události ve správném světle, aby mohli v tomto ohledu učinit
vhodné nápravy a korekce. Tuto příležitost nabízíme všem zainteresovaným,
protože je milujeme a dbáme na ně a byli bychom rádi, kdyby byli s námi a
kdyby využili své drahocenné energie v naší věci.
Vidíš, Petře, nyní ten důvod, proč bylo nevyhnutelné zabývat se touto, pro tebe
tak bolestivou záležitostí?
Peter: Ach, intelektuálně, logicky a racionálně tento důvod chápu perfektně, ale
emocionálně, v hloubi svého srdce se ještě stále cítím mizerně kvůli všemu, co
se tehdy stalo; kvůli mnoha mým selháním, když jsem nebral ohled na svou
intuici; kvůli mnoha jiným pitomým, bláznivým a hloupým věcem, které jsem
udělal, napsal nebo řekl; nebo kvůli nynější potřebě znovu oživit tuto záležitost.
Vyrovnávám se s těmi pocity nejlépe, jak umím, potřebuji však čas, možná
mnoho času, abych je zvládl a byl usmířen s tím vším i dalším.
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Pán Ježíš Kristus: A ten čas budeš mít. O tom tě mohu ubezpečit. A teď se
věnujme záležitosti vzájemného zacházení, zejména mužů se ženami a žen
s muži, jaké se někdy vyskytuje mezi čtenáři a praktikanty Mého Nového
zjevení. Jak jsi si vědom, to zacházení není vždy v souladu s principy bytí Mými
pravými představiteli. Znamená to, že ti, kteří čas od času podlehnou potřebě
jednat s někým takovým negativním způsobem, jak bylo vyjmenováno na
začátku tohoto Dialogu, nejsou skutečně Mými představiteli, ale pouze tak
vypadají? Ne nevyhnutelně.
Pamatuješ se na prohlášení učiněné v předcházejícím Dialogu, že renegáti také
uskutečnili své vlastní experimentování a testování, aby napodobili
pseudotvůrce, ale s úplně jinou agendou na mysli? Nuže, zatímco pseudotvůrci
se svého úsilí v tomto ohledu vzdali poté, co dostali odpovědi, jaké potřebovali,
renegáti pokračovali ve svém úsilí dál až do konce a rozhodli se prodloužit své
experimentování o nespecifikovanou dobu. Pokračují ve svém úsilí, doufajíce,
že uvidí nějaké výsledky ve shodě se svým záměrem, který měli na mysli.
Opět, cíl jejich snahy je nanejvýš pochybný, ale také nanejvýš slibný. Mají na
mysli to, aby zachovali a, pokud to bude možné, aby prohloubili ustavičný
rozkol a nevraživost, které takovým či onakým způsobem existovaly mezi muži
a ženami, ženami a muži, a maskulinitou a feminitou a feminitou a
maskulinitou. Jak víš, muži mají ve své genetické struktuře vrozenou tendenci
pohlížet na ženy z pozice jejich typické lidské přirozenosti jako na tak trochu
podřadné tvory, kteří jsou potřební jen na sex a péči o jejich děti a domácnost.
Na druhou stranu, ženy byly původně geneticky obdařeny především a nadevše
pocity mateřství, péčí o své děti a o podobné záležitosti. Při takovém
uspořádání není tak těžké, jak se zdá, vyvolat nějaký konflikt mezi těmi dvěma
pohlavími a udržovat ten příslovečný rozkol, který umožnil, aby se negativní
stav aktivoval.
Jak to souvisí s dotyčnými muži a ženami, kteří by měli být Mými představiteli?
Renegáti zaměřují lidské aspekty jejich přirozenosti. Jak si pamatuješ z jednoho
z předchozích Dialogů, bylo tam uvedeno, že lidské aspekty vaší přirozenosti
budou pro renegáty nejlepším terčem, aby vás dostali, aby vás trápili a aby
aktivovali vaše typické genetické nadělení týkající se vašeho vrozeného postoje
k ženám, respektive k mužům. Pro mnohé muže je obzvláště těžké, když vidí
ženu jako rovnocennou, nebo v některých případech dokonce jako výše
postavenou než muži. Pro mnohé ženy je těžké se vidět jako rovnocenné, nebo
dokonce nadřízené některým mužům. Tyto potíže využívají renegáti, aby
značně zkomplikovali váš život a aby ovlivnili váš vzájemný postoj a vzájemné
zacházení. Vždy, když je to možné, vždy, když nastanou nějaké okolnosti, aby
aktivovali ten postoj založený na tom původním nadělení, renegáti to udělají,
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dostávajíce vás do pozice vaší lidské přirozenosti, ze které reagujete.
V takových situacích dočasně zapomínáte, že nemáte navazovat vztah z pozice
své typické lidské přirozenosti, ale z Mého původního nadělení ve vás. Čím jste
náchylnější podlehnout takovému negativnímu chování, tím je pro vás těžší
přeorientovat se na chování, které by bylo v souladu s bytím Mými pravými
představiteli.
Tento typ typického lidského chování pro vás představuje obrovské duchovní
nebezpečí. Jak se víc a více uchylujete ke své lidské přirozenosti, stáváte se víc a
více otroky renegátů a ztrácíte svou pozici jako Moji praví představitelé,
dokonce bez toho, abyste věděli nebo abyste si všimli, že se to s vámi děje.
V jednom časovém bodě, kdy se budete víc a více chovat jako typičtí lidé nebo
představitelé negativního stavu, bude pro vás víc a více těžší se chovat nějakým
jiným způsobem. V tom okamžiku podlehnete negativnímu stavu do té doby,
dokud buď nebude eliminován, nebo dokud se neprobudíte ze své lidské noční
můry, vyvolané ve vás na základě vašeho bláznivého chování, a dokud se
nevrátíte zpět do pozitivního stavu. Avšak každý takový návrat bude na základě
povahy notorických negativních vzorců chování víc a více těžší a víc a více
bolestivější. Když jste zvyklí se chovat určitým způsobem, to chování se vryje do
vašich mozkových drah do té míry, že si ani nepomyslíte, že je možné se chovat
nějak jinak. Překonání takových negativních vzorců chování se velice často
rovná, nebo je dokonce horší, než překonání sklonu nebo závislosti na heroinu,
alkoholu, tabáku a podobných chemických látkách. Toto je důvod, proč říkáme,
že čím víc jste ukotveni ve svém negativním chování, tím těžší bude pro vás
vzdát se tohoto typu chování. Toto je zmíněné duchovní nebezpečí.
Mohu vás ujistit, že renegáti vynakládají maximální úsilí, aby ve vás navodili
takový typ chování, aby vás donutili získat závislost a sklon k takovému chování.
Toto je důvod, proč zaměřují vaše genetické nadělení, které vzešlo z úplně
původního projektu během fabrikace lidské rasy. Velice dobře si uvědomují, že
toto je nejcitlivější a nejzranitelnější aspekt vaší lidské přirozenosti.
S lidmi všeobecně je ten problém, že na základě dosažení rozdělení a separace
maskulinity od feminity a feminity od maskulinity byli u každého pohlaví jeho
opačné charakteristické rysy nejen potlačeny, ale v mnoha případech se jedinec
stydí za to, že je má. Jak víš, je známým faktem, že každý muž v sobě obsahuje
jak maskulinní, tak i femininní charakteristické rysy, přičemž jedny jsou
upřednostňovány a zdůrazňovány před druhými; a že každá žena v sobě
obsahuje jak femininní, tak i maskulinní charakteristické rysy, přičemž jedny
jsou upřednostňovány a zdůrazňovány před druhými. Když jste muž, chcete se
chovat tak, jak se od muže očekává. Když jste žena, chcete se chovat tak, jak se
očekává od ženy. Existuje značná míra ztotožnění se každého pohlaví s těmito
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společenskými, morálními, náboženskými, osobními a různými dalšími
očekáváními. Taková očekávání posilují potřebu chovat se v souladu s tím, zda
jste muž, či žena.
Abyste obešli tuto prokletou situaci na planetě Nula, jako Moji představitelé
potřebujete změnit svůj postoj jak k aspektům své vlastní maskulinity a
feminity nebo feminity a maskulinity, tak i, úplně zároveň, ke svým vlastním
partnerům, přátelům a ostatním jedincům, kteří nejsou stejného pohlaví jako
vy. Jak to uděláte? A tato otázka nás přivádí k jedné z otázek, které jsi dostal
dnes ráno, Petře. Jedna z těch otázek se přímo týká záležitostí, o kterých zde
diskutujeme. Než budeme pokračovat, byl bych rád, Petře, kdybys ty otázky
přeložil do angličtiny a kdybys je potom zformuloval.
Peter: Výborně, tu jsou: (Otázky přišly od Josefa Grygara): Jak ty, Pán Ježíš
Kristus, funguješ ve Své vlastní Absolutnosti; například, když zvažuješ naše
otázky? To je otázka! Jaký je Tvůj postoj nebo vztah ke Tvému vlastnímu Já?
Mohl bys něco povědět o tomto vztahu nás relativních bytostí k sobě samým a
k ostatním, jakož i k Tobě? Chápeme, že existuje absolutní nevyhnutelnost
integrální jednoty nebo jednotnosti maskulinního a femininního principu
v každé sentientní entitě. Navzdory tomu se zdá, že alespoň tady, na planetě
Nula, mají Tvé ženy tendenci konat spíše z pozice lásky a Tvoji muži spíše
z pozice moudrosti. Jaký je v tom případě za současných existujících podmínek
nejvhodnější způsob, jak uvést do života mužů femininní aspekty a do života
žen maskulinní aspekty?
Pán Ježíš Kristus: Dovol, abych začal odpovědí na poslední otázku, protože se
přímo týká tématu, o kterém jsme diskutovali výše. Jak v sobě zrovnoprávnit,
sjednotit, spojovat a začleňovat femininní, respektive maskulinní aspekty?
Nebo aspoň, jak si počínat, abychom nepřehlíželi, že máme v sobě takové
aspekty? Samozřejmě, jak víš, pokud žijete na planetě Nula ve vaší lidské kůži,
úplné začlenění, sjednocení a inkorporace jejich příslušných aspektů v nitru
každého jedince není celkem možné. Takto bylo vaše lidské tělo vytvořeno a
takto si musíte odžít svůj život na této planetě. Ve vaší mysli je ale
zrovnoprávnění celkem možné. Vzhledem k tomu, jak víte, že v lidském životě
je všechno externalizováno a promítnuto do vnějšího chování se k někomu
nebo něčemu, váš postoj k sobě samým v tomto ohledu musíte promítnut do
způsobu, jakým navazujete vztah, jednáte, uvažujete, myslíte, cítíte a chováte
se k ženám, pokud jste muž, nebo k mužům, pokud jste žena.
Jestliže jsou váš postoj a chování k ženám arogantní, hrubé, bezohledné,
odmítavé, podceňující, degradující, protivné, sarkastické, dívajíce se na ně
s pohrdáním, považujíce je za méněcenné, nebo jestliže se projevujete
jakýmkoliv jiným takto negativním způsobem, potom je ze stejného důvodu váš
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postoj k vaší vlastní feminitě ve vašem nitru přesně takový. Způsobem
takového chování a cítění odmítáte vaši feminitu. Na druhou stranu, pokud
jednáte se ženami s maximálním ohledem, respektem, rovností, láskou,
laskavostí, něžností, pochopením, akceptováním a podobnými pozitivními
charakteristickými rysy, pak jednáte tak i s vaší vlastní feminitou. V tom případě
si na základě procesu takového externího, vnějšího zacházení se ženami
připravujete cestu ke spojení a sjednocení vaší feminity s vaší maskulinitou,
takže budou odrážet poměry existující v pozitivním stavu. Takovým jednáním
vzdorujete rozdělení a separaci, vnuceným vám na základě vašeho genetického
nadělení zfabrikovaného za tím účelem aktivátory negativního stavu.
A to samé platí pro ženy a jejich vlastní maskulinní aspekty. Způsob, s jakým
s muži jednají navenek, odráží zacházení s jejich vlastní vnitřní maskulinitou.
Tím, že se naučíte jednat se sebou navzájem pozitivním způsobem, jak bylo
navrženo výše, ať je to za jakýchkoliv okolností, vzdorujete jakýmkoli pokusům
renegátů využít vaše genetické nadělení na to, aby vás drželi v područí
negativních aspektů vaší lidské přirozenosti, učiníce vás tak jejich otroky.
Mohu vás ubezpečit, že za současně existujících podmínek na vaší planetě
neexistuje žádný jiný způsob, jak obejít tuto situaci. Způsob, jakým zacházíte se
sebou navzájem, určuje způsob, jakým zacházíte i sám/sama se sebou, což nás
přivádí k odpovědi na druhou otázku ohledně toho, jaký máte vztah ke svému
vlastnímu Já. Z čistě duchovního hlediska není možné mít k sobě samotnému
žádný jiný vztah, než jaký máte k jiným, ať je to kdokoliv. Takže pro vaše vlastní
zacházení se sebou samotným platí v podstatě to stejné, co bylo naznačeno
výše ohledně vztahu k jiným. Není možné, ať říkáte nebo cítíte cokoliv, abyste
skutečně milovali jiné, pokud nenávidíte nebo nemilujete také sebe. Není
možné respektovat jiné, pokud nemáte nějaký respekt k sobě atd. Není možné
milovat nebo respektovat Mne, pokud neprojevujete stejné pocity a emoce
k sobě samotným a k jiným. Pokud nenávidíte sebe, v konečném důsledku
nenávidíte Mne ve vás nebo Mou přítomnost ve vás, a zároveň nenávidíte
všechny ostatní. Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, je nemožné, abyste
navazovali vztah z nějaké jiné pozice než ze sebe. Žádnou jinou pozici či
platformu nemáte. Logicky řečeno, jestliže toto je jediná pozice, kterou máte,
potom ta pozice a to, co obsahuje, bude určovat, jak budete jednat s jinými a se
Mnou ve vás a v jiných.
Co myslíte, jaký je můj vztah k Sobě v Mém Absolutním Stavu? Toto je odpověď
na první otázku: Ve Svém Absolutním Stavu se Absolutně Miluji. Kdybych se
neměl milovat v absolutním smyslu, nemohl bych milovat nikoho jiného. V tom
případě bych nikdy nikoho a nic nemohl stvořit. Ale také, a toto je
nejzákladnější skutečnost, vůbec bych neexistoval. Já jsem Absolutní Láska a
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Absolutní Moudrost. Faktory jejich absolutnosti určují povahu a obsah Mého
chování k Sobě, zacházení se Sebou a chování se ke všem a jednání se všemi
v Mém Stvoření i pseudostvoření.
Samozřejmě to, jak funguji v Mé Absolutnosti, nemůže v žádném případě byť i
jen vzdáleně pochopit žádná relativní sentientní mysl. Jediné, co o tom lze
povědět, je to, že vždy, nepřetržitě působím z pozice - a pouze z pozice - Mé
Absolutní Lásky a Absolutní Moudrosti. Neexistuje žádný jiný stav nebo
kondice, ze které bych mohl působit nebo ze které bych fungoval. Proto vždy,
když zvažuji vaše otázky, vždy je zvažuji z pozice Mé Absolutní Lásky a Absolutní
Moudrosti. Jestliže mají tyto otázky multivesmírný význam a jestliže by
odpovědi na ně mohly být prospěšné pro všechny v Mém Stvoření i
pseudostvoření, a jestliže jsou tyto odpovědi takové povahy, že je může
pochopit jakákoliv relativní sentientní mysl, vzbuzují ve Mne náramné potěšení
a radost, dávajíce Mi velkou příležitost poskytnout vám něco nové a užitečné.
Věřte Mi, dělám to velmi rád.
A o tom to všechno je: Jednat se sebou a s jinými tak, jako Já jednám se Sebou
a se všemi v Mém Stvoření i pseudostvoření. Když to budete dělat, začnete
intuitivně rozlišovat, co to je být Absolutní. Tajemství tohoto rozeznání je
v takovém jednání se sebou samým/samou a s jinými. Vy všichni k tomu máte
dispozice. Já osobně jsem vám nadělil takovou schopnost. Musíte ale překonat
svou vrozenou tendenci jednat se sebou navzájem z pozice negativních aspektu
vaší lidské přirozenosti.
V tuto chvíli, Petře, právě tady bych se zastavil a uzavřel pro dnešek naši
diskusi. Přeji ti hezký den a nebuď nešťastný.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji, že ses s námi podělil o všechny tyto nádherné
ideje.
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Dialog 110
30. září 1999
Peter: Do této chvíle jsem nedostal od nikoho žádné otázky multivesmírného
významu. Chtěl bych Tě však požádat, pokud smím, abys blíže upřesnil
záležitost rozdílů, které mohou existovat mezi tím, jak se chovají, reagují,
navazují vztah a jaký mají názor na Tebe, na pozitivní stav, na negativní stav, na
lidský život a na své žití v tomto světě plném bídy a utrpení Tvoji představitelé,
a tím, jak to dělají představitelé negativního stavu/renegáti. Samozřejmě, jako
vždy, pokud bys chtěl hovořit nejprve o něčem jiném, než odpovíš na mou
otázku, byl bych víc než šťastný, abych tento čas přenechal Tobě.
Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že smíš, Petře. A děkuji ti, že jsi Mi přenechal
tento úvodní čas. Než odpovím na tvou otázku, chtěl bych doplnit něco jiného.
Jak dobře víš, nejdůležitější záležitostí v multivesmíru je to, jak jeho členové
nebo obyvatelé pojímají Mou Absolutní Přirozenost a jaký mají ke Mně vztah na
základě toho pojímání a poznání. Na vaší planetě neexistovalo před
poskytnutím Nového zjevení Pána Ježíše Krista nikdy vhodné nebo správné
pojímání, ponětí, poznání a chápání Mé pravé Přirozenosti a toho, jaký by měli
mít lidé ke Mně vztah. Ve většině případů tato situace na planetě Nula
přetrvává bez jakékoliv změny v dohledu. Kdyby nebylo Mého Nového zjevení a
kdyby nebylo vás, Mých představitelů, kteří čtou, chápou, přijímají a praktikují
Mé Nové zjevení, na vaší planetě by se nemohla zachovat žádná forma života
nebo pseudoživota.
Jak z tohoto prohlášení vidíte, je životně a zásadně důležité, aby někdo na vaší
planetě měl správně vnímání, poznání, porozumění a přijetí toho, Kdo jsem,
jaká je Má pravá Přirozenost a jak se vztahuje ke všem sentientním entitám.
Zároveň, paralelně s tímto faktorem a stejně důležité jako tento konkrétní
faktor je to, jaký mají ke Mně vztah ti z vás, kteří jsou Mými představiteli; jaký
máte na Mne názor, co si o Mně myslíte, jak reprezentujete Mne a Mou
Přirozenost a jak se ke Mně chováte.
Jak si pamatuješ z předcházejícího Dialogu (109), faktor vztahu ke komukoliv, a
nejen ke Mně, je určován vašim vztahem k sobě samému/samé. Toto je
zásadně významná záležitost. Jestliže nemáte žádnou jinou základnu nebo
platformu než sebe samého/samu, ze které dokážete a můžete navázat
s kýmkoliv vztah, potom v tom případě bude váš postoj k sobě, vztah k sobě,
vaše sebepřijetí, sebevnímání, sebepociťování, smýšlení o sobě a všechno
ostatní v tom sebe-čemkoliv tím nejdůležitějším faktorem vašeho vztahu ke
Mně a ke komukoliv jinému.
114

Takže, aby život na této planetě v jakékoliv formě a kondici pokračoval beze
změny tak, aby mohl naplnit svůj účel, pro který byl založen nebo kvůli kterému
bylo dovoleno, aby byl především zfabrikován, je nevyhnutelné, aby měl někdo
na ní správné ponětí, vnímání, poznání, akceptování, postoj, chování, myšlení,
cítění, chtění, vztah a všechno ostatní v tomto ohledu vůči Mně. Jinak by zde
nikdo nemohl přežít. Vy, Moji představitelé, jste byli prostřednictvím Mého
Nového zjevení uvedeni do této životně důležité a klíčové pozice. Vaše
zodpovědnost je v tomto ohledu velká, větší, než si můžete vaší lidskou myslí
představit.
A nyní, pokud je to nejdůležitější, životně nejpodstatnější a nejklíčovější faktor
určovaný vašim vztahem k sobě samému/samém, potom musíte důkladně
prozkoumat, jaký máte k sobě vztah, jaký máte na sebe názor, co si o sobě
myslíte, jak se k sobě chováte a jaký máte k sobě vztah obecně. Pokud by
všechny tyto faktory vztahu k sobě samému/samé měly být negativní, v tom
případě by byl negativní i váš vztah ke Mně a ke všem ostatním. Proto
potřebujete velmi naléhavě nahlédnout do sebe a odhalit pravdu o tom, jaký
máte vztah k sobě samému/samé. Koneckonců, jestliže Já jsem ve vás a vy jste
ve Mně, potom jakýkoliv způsob tohoto vztahu k sobě samému/samé platí i pro
to, jaký máte vztah ke Mně. A spojením a propojením se všemi ostatními
prostřednictvím Mě, váš vztah k sobě samému/samé souvisí i s tím, jaký máte
vztah ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké by mohlo být vaše vnější,
externí předstírané chování, nebo co byste o něm říkali jiným.
Vezměme si například následující hypotetickou situaci: Jste na sebe velmi
rozhněváni; cítíte se ohledně sebe mizerně; opovrhujete sebou; máte pocit, že
jste zcela podřadní; vaše sebepředstava, sebepojetí, sebevnímání, váš pocit
sebeúcty je velmi negativní, a proto sebeodmítavý. Co myslíte, jaký by byl na
základě těchto negativních sebe-vlastností váš postoj, chování, pocit, myšlení a
vztah ke Mně a k ostatním? Mohl by být nějaký jiný nebo se nějak lišit od toho,
jaký máte na sebe názor? Žádným způsobem! Neměli byste žádné jiné
východisko než promítnout takové negativní chování a postoje na Mne a na
ostatní. Takové promítnutí by mohlo zajít tak daleko, že byste nakonec tvrdili,
že Já i ostatní jsme takový. Tvrdilo by se tedy, že Já i všichni ostatní jsme
rozhněvaní, odmítaví, bezohlední, netolerantní, netrpěliví a negativní
všeobecně.
Takto došlo k falešnému, zkreslenému a totálně nereálnému vnímání Mne, Mé
Absolutní Přirozenosti, Mého chování, Mého postoje, Mého vztahu atd.
v lidském životě a v negativním stavu všeobecně. Pokud jde o realitu této
situace, jestliže jste z takového nebo onakého důvodu rozhněváni na Mne, to
jen znamená, že jste rozhněváni na sebe sama atd.
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Tato záležitost má však i další stránku. Jde o toto: Jak reaguji nebo jaký mám
vztah k takovému výbuchu hněvu nebo k jakémukoliv negativnímu chování vůči
Mně? Poznajíce zdroj a důvod takového chování v absolutním smyslu, ve Své
Absolutní Kondici jej ve vztahu ke Mně Samému/Samé akceptuji s krajním
pochopením, láskou a moudrostí. Já nereaguji podobným negativním postojem
nebo chováním. Situace je ale trochu jiná, pokud jde o potřeby nápravy
takového negativního chování k sobě samému/samé na straně někoho, kdo
zaujímá takový negativní postoj k sobě. Přitom v Mém Stvoření by chtěl každý
vědět, jak reaguji v každém konkrétním případě takového negativního chování.
Kvůli faktu, že ve Svém Absolutním Stavu, Kondici a Procesu dávám náležité
příklady pro jakékoliv chování a reakci v pozitivní konotaci, a pouze v pozitivní
konotaci, každá sentientní entita v pozitivním stavu se dívá na Mne, aby viděla,
jak na to reaguji, aby se tak mohla naučit něco pro své vlastní reagování
v takových situacích.
Takže jako všichni ostatní, v této věci mám absolutní volbu. Mohu se
rozhodnout vůbec nereagovat, nebo reagovat způsobem, který by tomu, kdo se
chová takovým negativním způsobem, poskytl příležitost, aby zjistil pravý zdroj
jeho potřeby chovat se tím způsobem, aby mohl dotyčný jedinec své chování
napravit. Kvůli Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásce a Moudrosti se nikdy
nerozhodnu nereagovat. Má reakce tímto pozitivním stylem může přijít mnoha
způsoby, shodnými s potřebami každého jedince a dostupností zdrojů a
nadělení, které má každý jedinec ode Mne. Jestliže tato reakce nastane u
někoho, kdo není Mým představitelem ani otevřeně, ano skrytě, Mou reakcí
může být jen poskytnutí příkladu vhodného chování v tomto ohledu pomocí
Mých představitelů. Toto tvrzení musíte chápat tak, že Moji představitelé na
základě jejich pozitivního a vhodného postoje k sobě samým, prostřednictvím
Mého vstupu do nich ohledně toho, promítnou takové pozitivní chování a
postoje do univerzálního vědomí lidstva. Ačkoli si v mnoha případech jiní lidé
nemusí vědomě uvědomovat váš pozitivní postoj a chování k sobě samým,
přesto je to zaregistrováno v jejich nevědomé mysli, díky čemuž budou
v příhodnou dobu schopni změnit jejich vlastní negativní chování a postoj
k sobě samým, a následně i jejich postoj a chování ke Mně a také ke všem
ostatním.
Zcela jiná situace nastává, pokud se takový negativní postoj a chování vůči sobě
samému/samé zjistí u někoho, kdo má být Mým představitelem. Kvůli zvláštní a
neobvyklé pozici, kterou má kterýkoliv Můj představitel v očích všech v Mém
Stvoření i pseudostvoření, jeho chování v tomto ohledu všichni velmi pozorně
sledují. Zároveň je velice pozorně sledována i Má odezva nebo reakce na takové
chování a projekce. Protože jakýkoliv typ chování Mých představitelů má
multivesmírný dopad a význam, Má reakce na něj je velmi potřebná a velmi
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důležitá. Prostřednictvím čeho reaguji v takových situacích, Když ti, Petře,
přijde na stůl (obrazně řečeno) cokoliv takové povahy, nebo když si uvědomíš
takové chování ze strany kohokoliv, kdo čte, přijímá a přemýšlí o Mém Novém
zjevení, a kdo současně projevuje takové negativní chování, rozhodnu se
reagovat skrze tebe, Petře. Protože má taková reakce vždy multivesmírný
význam, dávajíc příklady a vzorce vhodného chování a postoje, je nezbytné, aby
to bylo přeneseno skrze tebe, jelikož je to tvá role a pozice dělat to
prostřednictvím těchto Dialogů. Jak si pamatuješ, předtím ti bylo v těchto
Dialozích naznačeno, že tyto jsou vám všem poskytovány, mimo mnoha jiných
věcí, přesně za tímto účelem. Když se ale takové chování vyskytne soukromě a
není žádnými prostředky nebo způsoby uvedeno do tvé pozornosti, znamená
to, že nemá žádný multivesmírný význam, ale že je to výhradně mezi tím
jedincem a Mnou. V tom případě je Má reakce potřebná pouze pro toho
jedince a pouze pro ty v těch dimenzích, kteří udržují spojení s dotyčným
jedincem.
Takže v tomto ohledu vždy, když je uvedeno do tvé pozornosti něco takové
povahy, i když nebylo zamýšleno, aby k tomu došlo, znamená to, že to není
osobní, ale multivesmírné. V tom případě by dotyčný jedinec musel přijmout
fakt, že na celé situaci té povahy je něco velmi důležitého a potřebného, a tudíž
je nezbytná reakce ode Mne nejen na osobní úrovni, ale i na všezahrnující
multivesmírné úrovni. Původní volbou, a ne tou dočasnou, bylo, aby se to
manifestovalo tímto způsobem. Dotyčný jedinec může rozhodnout jedině o
tom, zda jeho totožnost zůstane utajena před všemi ostatními Mými
představiteli i všemi ostatními, pokud se, samozřejmě, ten jedinec na základě
své vlastní svobodné volby nerozhodne prozradit svou totožnost.
A nyní, každý jedinec má nejméně dvě možnosti volby. Za prvé, může se
rozhodnout, že se bude cítit dotčen a že bude trucovat ohledně toho, že jsme
do pozornosti všech prostřednictvím těchto Dialogů uvedli záležitost takového
negativního chování, postoje, vztahu či čehokoliv, co v tomto ohledu má. V tom
případě budeme plně akceptovat potřebu toho jedince cítit se dotčený a
trucovat, nebo jakoukoliv negativní reakci, kterou si zvolí. Nikdo z nás jej
nebude soudit, zatracovat, odmítat nebo se mu/jí vyhýbat; pokud se,
samozřejmě, ten jedinec sám/sama nerozhodne odmítat, zatracovat a soudit
nás a vyhýbat se nám. V každém případě budeme respektovat volbu toho
jedince v tomto ohledu.
Za druhé, ten jedinec se rozhodne vidět věci z naší, to znamená multivesmírné
perspektivy, jako něco velmi důležité a zásadní pro poučení každého; jako
faktor přispění k náležitému chápání všech aspektů lidského chování a toho, jak
určuje jejich postoj a vztah ke Mně a k nim. V tom případě bych byl Já i každý
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v Mém stvoření, na všech úrovních jeho multivesmíru, nesmírně vděčen tomu
jedinci a nesmírně bych ocenil, že se stal rozhodujícím a důležitým
prostředkem, pomocí kterého mohl být tento faktor uveden do pozornosti
každého. Zároveň by na základě této pozitivní a smysluplné volby byla tomu
jedinci poskytnuta velká příležitost změnit svůj negativní postoj a vztah k sobě
samému/samé, své negativní sebevnímání, sebepředstavu, sebeztotožnění a
sebe-cokoliv v tomto ohledu na pozitivní, a následně to změnit pozitivním
způsobem i vůči Mně a vůči všem ostatním. Ta druhá volba by potvrdila, že
tento jedinec je ve skutečnosti Mým pravým představitelem, který je ochoten
poučit se z toho všeho nejen co se týká jeho/jí samotného/samotné (což by
bylo do jisté míry sobecké), ale i v zájmu všech. Každopádně, toto by chtěli a
přáli si Moji praví představitelé.
V jistém smyslu můžete říci, že volba, kterou by kterýkoliv jedinec v tomto
ohledu učinil, by určila, do jaké míry je ten jedinec skutečně Mým pravým
představitelem; jakož i do jaké míry ten jedinec skutečně přijal a začlenil do
svého života principy Mého Nového zjevení. Kvůli faktu, že každého přijetí a
praktikování Mého Nového zjevení je určováno tím, jak se každý chová k sobě
samému/samé a následně ke Mně a k ostatním, za současně existujících
lidských podmínek, za jakých je dáno bytí a fungování lidského života, lze tento
nejdůležitější faktor určit jedině tak, že všichni Moji praví představitelé jsou čas
od času vystaveni ve svém vlastním každodenním životě situacím, které by si od
nich vyžadovali, aby učinili taková rozhodnutí, jak je popsáno výše.
Jak se tato situace odehrává? Kvůli vaší lidské schránce nebo kůži by mohlo být
čas od času vaše chování velmi lidské. Mohli byste se například rozhněvat na
sebe, na Mne, na jiné. Mohli byste se tak rozčílit, že budete křičet a vřískat a
hádat se sami se sebou, se Mnou nebo s jinými, nebo všechno dohromady. Po
takovém negativním výbuchu, nebo ať by to bylo cokoliv, byste mohli
dopadnout buď tak, že vyřešíte ten problém individuálně se Mnou - bylo by to
mezi Mnou a vámi a členy vaší duchovní rodiny a všemi, kteří jsou s vámi
spojeni z ostatních dimenzí; nebo kdyby se takový typ chování dostal
jakýmkoliv způsobem do Petrovy pozornosti, znamenalo by to, že něco ve
vašem chování a ve vaší reakci, protože se to bezděčně dostalo do jeho
pozornosti, má hlubší význam a je nezbytné, aby to bylo vyřešeno nebo
zodpovězeno, nebo cokoliv, co by bylo třeba v tomto ohledu, na multivesmírné
úrovni.
A tu přichází rozhodnutí, zda byste na takové nutné zveřejnění reagovali
prostřednictvím první volby, nebo prostřednictvím druhé volby - jak bylo
popsáno výše. Jinými slovy, jako Moji praví představitelé byste bez jakéhokoliv
zaváhání učinili druhou volbu. Kdyby vaše reakce měla být podle první volby,
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negativní, naznačovalo by to, že jste se ještě nestali Mým pravým
představitelem. Takové situace tedy v podstatě fungují jako životně důležitý
test pro stanovení, kde se nacházíte ve svém vlastním životě, pokud jde o to,
zda už jste, nebo ještě nejste Mými pravými představiteli na planetě Nula.
Z hlediska potřeb pozitivního stavu vaše odpovědi nebo reakce v takových
případech, jakož i volby v tomto ohledu, už více nejsou osobní, ale jsou
multivesmírné povahy. Pamatujte si to!
Další krátké objasnění, které je vám nezbytné poskytnout, je záležitost chápání
toho, co je to být Absolutní. V předcházejícím Dialogu (109) vám bylo
naznačeno, že pokud zacházíte se sebou, s jinými a se Mnou tak, jak se sebou,
s vámi a se všemi ostatními zacházím Já, takové zacházení smí a může chápání
vaší relativní mysli víc přiblížit, jaké je to být Absolutní. Když jednáte se sebou,
se Mnou a s ostatními jen a pouze všemožnými pozitivními způsoby, způsoby
nejzazší lásky, úcty, chápání, akceptování, laskavosti, jemnosti, něžnosti,
ohleduplnosti, objektivnosti, poctivosti, spravedlnosti, milosrdenství,
odpuštění, empatie, soucitu, a někdy, pokud a když je to potřebné, s laskavou
přísností a se všemi ostatními pozitivními charakteristickými rysy pravé lásky a
její pravé moudrosti, potom ve vašem chování zrcadlíte Mě a Můj Absolutní
Stav. Dynamika a procesy Mého Absolutního Stavu jsou zakořeněny v těchto
vlastnostech. Ony ve skutečnosti tvoří Mou Absolutní Přirozenost. Jak si
pamatujete z jednoho z Mých předchozích prohlášení v těchto Dialozích, ony
jsou Mnou a Já jsem jimi. Proto podle logické konstrukce tohoto uspořádání
každý, kdo se usiluje být ve svém vlastním životě takovým, pokud jde o něj/ni
samotného/samotnou, o Mne a o ostatní, zrcadlíte ve vaší relativní situaci tuto
Absolutní Přirozenost. Toto zrcadlení ho/ji přivádí stále blíž k chápání toho, co
to znamená být Absolutní. Čím méně a méně takových pozitivních vlastností se
nachází v jedincově chování k sobě samému/samé, v chování se ke Mně a
v chování se k ostatním, tím méně a méně chápání má nebo je schopen získat
ohledně toho, kdo jsem, jaká je Má pravá Přirozenost a jaké je to být Absolutní.
V tom případě se víc a více vzdaluje bytí se Mnou nebo v Mé přítomnosti.
Zároveň, kvůli takovému negativnímu chování se k sobě samému/samé,
nedávajíce si příležitost poznat lépe Mne i ostatní, ztrácí také pravou
perspektivu toho, kdo on/ona je a jaká je jeho/její pravá přirozenost.
Jak tedy z této popsané situace vidíte, vaše sebepoznání, sebepojímání,
sebeztotožnění a všechno ostatní, co se jich týká, je přímo spjato s poznáním a
přijetím toho, kdo jsem Já a jaká je Má pravá Přirozenost. Takže, čím více
poznáte Mě, tím více budete schopni poznat sebe a ostatní. A naopak: Čím více
poznáte sami sebe, tím více budete schopni poznat Mne i ostatní. V Novém
zjevení Pána Ježíše Krista vám bylo jasně naznačeno, že nejdůležitějším
poznáním ze všeho je náležité poznání sebe, čehož důvodem je, že pravé
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poznání Mne je závislé na poznání sebe, a naopak: Pouze pravé poznání Mne a
Mé Přirozenosti vás smí a může dovést k objevení vašeho pravého Já nebo vaší
pravé totožnosti, jací jste za scénou, a ne jací jste na lidské scéně.
Co se týká odpovědi na tvou otázku, Petře, je jasné, že základní rozdíly mezi
někým, kdo miluje negativní stav a považuje jej za stejný jako pozitivní stav, a
Mými pravými představiteli, je ten, že zatímco milovníci negativního stavu
nevlastní náležité poznání sebe, a což je nejdůležitější, Mě, Mé pravé
Přirozenosti a přirozenosti kohokoliv jiného, Moji pravý představitelé toto
poznání vlastní. Kromě toho, Moji praví představitelé rozeznají pravou
přirozenost negativního stavu, lidského života a jejich pozici. Ano, z jejich
pozice bytí a fungování ze středu pozitivního stavu, zatímco prostřednictvím
svých těl žijí v negativním stavu nebo v lidském životě, mohou být tak šťastní,
mohou se cítit tak dobře, mohou být tak radostní a tak těšící se a všechno
ostatní, jako jsou milovníci negativního stavu. Nikdy však nepovažují negativní
stav za stejný, jako je pozitivní stav. Kdykoliv sestoupí (obrazně řečeno) do
svých tělesných funkcí a lidských aspektů své přirozenosti, cítí tlak, negativitu,
nevhodnost, zlobu a všechno ostatní tak vlastní negativnímu stavu a jejich
lidskému životu. Avšak z pozice své pozitivní přirozenosti, kterou mají ode Mne,
jsou ve většině případů schopni účinně zvládat všechen chaos a trápení svého
lidského života bez toho, aby jim podlehli a bez toho, aby převzaly nad nimi
moc. Milovníci negativního stavu nezažívají takové pocity. Koneckonců, oni se
v lidském životě cítí dobře. Toto je jedním ze znamení, jak můžete rozlišovat
mezi někým, kdo je milovníkem negativního stavu, jsouce tak jeho pravým a
nefalšovaným představitelem, a někým, kdo není.
Prostřednictvím těchto Dialogů je vám dán ohromný nástroj na to, abyste
poznali všechny tyto věci a abyste zvládali všechno ve svém životě co
nejúčinnějším a nejúspěšnějším způsobem. Jediné, co musíte udělat, je
přijmout, inkorporovat a zvnitřnit si všechno toto poznání ve vašem životě a
považovat ho za maják, který vám ukazuje správný směr, kterým můžete jít na
vaší životní cestě. Přijměte ho a jděte podle něho. A toto je pro tuto chvíli
všechno, Petře. Jdi a odpočiň si a měj hezký den.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tato povzbudivá slova a ideje.
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Dialog 111
2. října 1999
Peter: Dnes nemám osobně žádné specifické otázky multivesmírného významu.
Nějaké otázky však byly položeny ze Slovenska (Josefem Benešem a jeho ženou
Alenkou). Během mé dnešní ranní meditativní procházky mi bylo naznačeno, že
bys chtěl učinit nějaké komentáře ohledně významu obsaženého v těch
otázkách. Josefova otázka je jednoduchá. Ptá se, zda renegáti také pokládají
otázky, nebo zda my jsme ti, kdo vytváří pozitivními příklady svého vlastního
života pro ně podmínky, za kterých budou nakonec schopni konvertovat do
pozitivního stavu. Mám dojem, že otázka Alenky už byla tím či oním způsobem
zodpovězena v jednom z dřívějších Dialogů, který se zabýval záležitostí zážitků
blízko smrti (NDE). Chtěla by dostat nějaké další objasnění pojmu obsaženého
v indické filosofii - ‚nirvána‘. Chtěl by ses dnes ráno věnovat této, nebo nějaké
jiné záležitosti?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl. Jak víš, jedním z důvodů, proč pseudotvůrci
aktivovali negativní stav a uvedli jej do pseudoživota, bylo to, že kladli otázky.
Ty otázky byly ve skutečnosti kladeny za všechny tehdy existující sentientní
entity. Vždy, když pokládáte otázky, které mají multivesmírný význam,
odpovědi na ně lze dát a je potřebné je dát také na multivesmírné úrovni.
Jestliže se jejich otázky týkají povahy jakéhokoliv jiného typu života, než je život
pozitivního stavu, odpovědi na ně, jež by měly úplný a kompletní dopad a
smysl, by mohly být dány jediným způsobem - ilustrací a demonstrací toho
jiného typu života na konkrétních životech určitých sentientních entit, které by
dobrovolně souhlasily, že budou takovými ilustrátory.
Původní aktivátoři negativního stavu to tedy udělali kvůli potřebě dostat
odpovědi na životně a kriticky důležité a významné otázky v tomto ohledu. Jak
byste si ale počínali při založení takového života, který by měl šanci jevit se
svým účastníkům jako reálný a jako ve skutečnosti jediný hmatatelný a možný?
Zfabrikujete všemožné tvory, které vlastní sentientní mysl, kteří však na základě
strukturální povahy své vlastní mysli nemají žádnou touhu nebo potřebu klást
jakékoli otázky multivesmírné, ba dokonce ani individuální povahy. Proč je to
tak? Důvodem takovéto fabrikace je fakt, že pokud jim dáte možnost pokládat
otázky takového multivesmírného významu, nejenže by takové otázky
pokládali, ale celkem jistě by na ně dostali i odpovědi. Kdyby měli dostat takové
odpovědi, negativní stav by neměl v žádném případě žádnou šanci založit svůj
pseudoživot. V tom případě by nemohla být nikdy dána odpověď na původní
otázku položenou pseudotvůrci jménem všech. Opět, v tom případě by
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sentientní entity nikdy nezískaly poznání o žádném jiném typu života, než je
jejich vlastní, a zůstaly by navěky v pochybnostech, zda je jejich život skutečně
životem pozitivního stavu, nebo je to něco jiné. Jinými slovy, jak bylo uvedeno
předtím, neměly by vůbec možnost porovnat svůj život s nějakým jiným typem
života, a tak by skončily bez toho, aby měly jakoukoli volbu v této věci, ale
pouze nutnost být uzamčeni v jedné volbě.
Jak víš, Petře, mít jednu volbu znamená nemít žádnou volbu. Jaký by to byl
v tom případě život? Jestliže žijete v neustálých pochybnostech o čemkoliv, a
především o typu života, který máte, potom svůj život nemůžete dost dobře
považovat za pozitivní, protože pochybnosti mohou být velice mučivé. Pozitivní
stav neobsahuje žádný stav muk nebo pochybností. Jinak by nebyl pozitivním
stavem, ale negativním stavem.
Aby se tedy vyhnuli jakékoliv možnosti selhání v poskytnutí odpovědi na jejich
otázky, pseudotvůrci zfabrikovali všechny ve své doméně, stejně jako zpočátku i
lidi, bez jakékoliv potřeby a touhy klást jakékoli otázky té povahy. Fabrikace
jejich tvorů byla vlastně založena na dvou základních principech: Za prvé, že
pseudoživot negativního stavu je ve skutečnosti pravý život pozitivního stavu.
Že je to jediný možný život, který má nějaký smysl a význam, a tudíž nic jiné
nebo odlišné není žádoucí nebo potřebné. Kvůli tomu není nutná a potřebná,
ba dokonce ani přijatelná vůbec žádná potřeba hloubat nebo klást otázky
ohledně možnosti jakéhokoliv jiného typu života. Za druhé, že ať existuje
jakýkoliv jiný typ života, ve skutečnosti je to velmi špatný život, velmi
restriktivní život, a tudíž ten život, který tvrdí, že je pozitivní, je ve skutečnosti
pravým negativním stavem. Pravým cílem tohoto života bylo/je zničit náš život,
a tudíž se potřebujeme proti němu bránit a zničit ho jako první, aby se jemu
nepodařilo zničit nás.
Toto byly důvody v pozadí vytvoření toho jiného typu života. Pouze s takovými
důvody a uspořádáním mohl být zřízen pseudoživot negativního stavu. Za
žádných jiných okolností by nebylo možné dosáhnout nutný cíl, kvůli kterému
bylo dovoleno, aby negativní stav dospěl do své škodlivé plodné zralosti.
Takže, jestliže jste stoprocentně přesvědčeni, že váš život je jediný možný a
uskutečnitelný a že je ve své přirozenosti výhradně pozitivní, a že jakýkoliv jiný
typ života je velmi negativní a že vám, takříkajíc, jde po krku, potom v tom
případě nic ohledně svého života nezpochybňujete a chcete, aby se zachoval do
věčnosti jakýmikoli prostředky, které máte k dispozici. A protože ten druhý typ
života vám stojí v cestě k dosažení vašeho cíle v tomto ohledu, vrhnete všechny
své zdroje, schopnosti či cokoliv, co máte, na zničení toho druhého života. Tak
byl všem v negativním stavu vymýván mozek, aby uvěřili této povídačce.

122

Renegáti jsou ztělesněním této pseudofilosofie. Proto v tomto časovém bodě
nekladou žádné otázky ohledně svého života nebo čehokoliv jiného týkajícího
se přirozenosti jakéhokoliv jiného typu života. Jsou kompletně a totálně, bez
jakékoli výjimky či výhrady, odhodláni zničit pozitivní stav a navěky zachovat
negativní stav nebo jejich typ pseudoživota.
S některými jinými tvory v peklech je ale v současnosti situace trochu jiná než
s renegáty a jejich poskoky. Díky Mému Novému zjevení, a zejména těmto
Dialogům, mnozí z nich, kteří jsou přilepeni k Mým představitelům, slyší
všechny tyto věci správným způsobem. Poprvé mají informace, které se
podstatně a diametrálně liší od toho, co jim bylo celou tu dobu předkládáno
jejich vládci. Na základě tohoto faktoru začali pokládat své vlastní otázky a
pomocí těchto Dialogů, když je Moji představitelé čtou se Mnou a s nimi na
mysli, dostávají správné odpovědi. Tento faktor založil velmi podivnou situaci
v jejich příslušných peklech. Na jednu stranu, ozývá se tam nepřetržité
propagandistické bubnování, které se pokouší tyto entity přesvědčit, aby
pokračovaly ve svém životním stylu, který byl zřízen před mnoha miliony let a
který byl zvěčňován až do současnosti, a který byl jediným životem, jenž
poznaly a zažívaly, a který považovaly za definitivní, co se týká pozitivity a
dobroty; a aby pokračovaly v boji proti čemukoliv pozitivní přirozenosti,
považované jimi, co se týká té přirozenosti, za krajnost negativity a destrukce.
Na druhou stranu, slyší tyto nové informace, které k nim pomocí těchto Dialogů
přicházejí Mým hlasem, jenž jim říká něco úplně jiné. Vlastně, říká jim přesný
opak toho, co si myslely, že je pravda, co ale podle těchto informací byla
naprostá lež.
V okamžiku, kdy začnete dostávat dvě protichůdné informace, poprvé jste
uvedeni do pozice, že začínáte klást své vlastní otázky. Když už začnete klást své
vlastní otázky, znamená to, že nyní skutečně začínáte pochybovat, zda vaše
předchozí a jediné informace a přesvědčení jsou pravdivé, nebo ne. A toto je
vůbec první krok ke zjištění faktu, že možná, jen možná, váš život není tím, co
jste si o něm do této chvíle mysleli. A možná v tom případě to, co vám říkali
nebo čemu jste věřili ohledně přirozenosti toho druhého typu života, také
nebyla pravda.
Ale s lidmi na planetě Nula byla/je situace trochu jiná. Původně, před Mým
Prvním příchodem, byli lidé v podobné pozici, v jaké byli/jsou všichni ostatní
tvorové pekel. Ani oni nekladli otázky, protože, jak si pamatuješ, síly
negativního stavu přesvědčily lidi, že jejich život je pozitivní, jediný
uskutečnitelný a že planeta Nula je tím správným místem, protože je nejlepším
a nejvíce žádaným místem v celém vesmíru. Nic lepšího nikdy neexistovalo ani
nebude nikdy existovat. Kdo by měl s takovým přesvědčením nějakou potřebu
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nebo přání klást otázky ohledně svého života nebo ohledně něčeho jiného
v této věci? Nesnadným úkolem pro fabrikátory lidí bylo v tomto ohledu sloučit
dva faktory: Za prvé, založit lidský život na principech nutnosti, a ne svobody
volby. Za druhé, úplně současně přesvědčit lidi, nebo dát do jejich genetické
výbavy kód, který by je přesvědčil, že jejich život je nejlepším možným životem
a že planeta Nula je jedinou dobrou a žádoucí planetou pro život v celém
viditelném i neviditelném vesmíru. Tak by se lidé na základě tohoto
přesvědčení zamilovali do svého lidského života, a tudíž by nechtěli nic víc a nic
lepšího než zde být tak dlouho, jak je to jen možné, a lpět na svém lidském
životě jakýmikoli dostupnými prostředky. Za takových okolností by nebyly
pokládány žádné otázky.
Můj První příchod na planetu Nula, jak víš, tuto nutnost ukončil. Lidem byla
dána poprvé možnost volby v této věci: Buď nadále věřit nepravdám ohledně
pravého původu a přirozenosti lidského života, nebo poznat pravdu o něm. Aby
si ale negativní stav a lidský život založily svůj životní styl na základě svobodné
vůle a svobodné volby, a ne na základě nevyhnutelnosti, bylo nezbytné dovolit,
aby jistou dobu pokračovaly v jejich předcházejícím životním stylu, stále se
domnívajíce, že ten život je nejlepším životem. Tentokrát byl ale na základě
faktoru svobodné volby vybudován základ, na kterém bylo lidem umožněno,
aby kladli své vlastní otázky a dostávali své vlastní odpovědi. Síly negativního
stavu ale věděli, jaké velké nebezpečí pro ně tato nová možnost představovala,
a proto vynalezly nový způsob, jak zabránit lidem, aby kladli své vlastní otázky.
Jak víš, na planetě Nula i jinde bylo založeno mnoho náboženských a různých
pseudoduchovních trendů, které převzaly roli prosazování svých vlastních
systémů víry na lidi, které by jim nedovolovali klást jejich vlastní otázky a
dostávat jejich vlastní odpovědi. A místo toho byli lidé nuceni věřit, že všechny
odpovědi, které potřebovali, byly obsaženy v dogmatech a doktrínách jejich
příslušných náboženství nebo pseudoduchovních hnutí. Tak bylo přívržencům
těchto trendů a hnutí úspěšně bráněno v potřebě nebo touze klást jejich vlastní
otázky a dostávat jejich vlastní odpovědi. A když měli nějaký sklon pokládat
takové otázky, přesvědčily je, že odpovědi na ně lze najít v dogmatech a
doktrínách jejich příslušných náboženství, nebo v čemkoliv, co přijali jako svůj
vlastní preferenční systém víry. Toto byl velmi účinný způsob, jak bránit lidem,
aby uvažovali samostatně, a jak je přesvědčit, že cokoliv, co je obsaženo
v dogmatech a doktrínách jejich systémů, je jediná pravda a že nic jiné nemůže
obsahovat jakoukoliv pravdu. Proto byli lidé až do toho okamžiku drženi ve
zkresleních a nepravdách o svém životě, o Mne, o pozitivním stavu a o všem
ostatním.
Přesně toto se stane, když je někomu bráněno v potřebě a touze pokládat své
vlastní otázky a dostávat své vlastní odpovědi. Jak z této situace jasně vidíte,
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bránění vám v pokládání vašich vlastních otázek a dostávání vašich vlastních
odpovědí vede k ustavení zel a nepravd, tedy vede to k založení pseudoživota
negativního stavu. A toto je důvod, proč kdokoliv nebo cokoliv, koho nebo co
pseudotvůrci zfabrikovali v počátečním uspořádání, byl zfabrikován bez
jakékoliv potřeby nebo touhy klást jakékoli otázky a dostávat jakékoli odpovědi.
Jinak by nemohl být založen žádný negativní stav.
Tato fakta začala být postupně a v progresivních krocích uváděna do vaší
pozornosti a do pozornosti všech jeho čtenářů až poté, co začalo být skrze tebe,
Petře, přenášeno Mé Nové zjevení. Úplně prvním krokem v tomto ohledu byla
nevyhnutelnost zjevit pravdu o původu lidí a o negativním stavu všeobecně. Jak
bylo v tomto ohledu zjevováno víc a více, okamžikem tohoto nového poznání
jste byli připravováni na přijetí nejdůležitější zprávy - získání Mé Nové
Přirozenosti. Jen co byla ustanovena Má Nová Přirozenost a jen co jste ji přijali
jako nejdůležitější faktor jakéhokoliv sentientního života, dalším krokem bylo,
opět postupně, po jednotlivých krocích, vybudovat další důležitý základ pro
vaše fungování - připravující vás na to, abyste se naučili klást své vlastní otázky
a dostávat své vlastní odpovědi. V prvním kole tohoto učení jste potřebovali
získat schopnost individualizovat a zosobnit svůj život, abyste z té pozice mohli
nezávisle, samostatně pokládat své vlastní individualizované a zosobněné
otázky, bez jakéhokoliv vstupu od kohokoliv. Tyto typy otázek se vždy týkají
vašich vlastních osobních duchovních nebo jakýchkoli jiných potřeb, jakož i
potřeb všech těch v jiných dimenzích a pseudodimenzích, kteří byli přesně za
tím účelem s vámi spojeni.
Jakmile jste se ukotvili v tomto režimu individualizovaného a zosobněného
života, dalším krokem bylo aktivovat vaši schopnost klást otázky, které by měly
multivesmírný význam nebo důležitost. Takové otázky a jejich odpovědi se vždy
týkají a vždy takovým či onakým způsobem zajímají každého ve jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí. Kvůli multiverzálnosti obsahu a významu
takových otázek, jediný, skrze koho mohly být kladeny, a jediný, skrze koho
mohly být přijímány odpovědi na ně, byl někdo, kdo byl uveden do pozice
multivesmírného spojovacího článku - transmiter Mého Nového zjevení.
Navzdory tomu i v tomto případě jste to vy, kdo klade své vlastní otázky, jak
k vám přicházejí na základě samotné inspirace ode Mne nebo od členů vaší
duchovní rodiny nebo od členů Nového vesmíru, a vy dostáváte své odpovědi
přímo ode Mne skrze Petra. Důvod, proč je to přes Petra, je ten, aby vaše
otázky a odpovědi na ně mohl slyšet a zaregistrovat každý v Mém Stvoření i
pseudostvoření, bez výjimky či vyloučení někoho. Pouze někoho, kdo je v pozici
tohoto multivesmírného spojovacího článku, který jsem za tím účelem zřídil,
může slyšet a registrovat každý.
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Na základě vytvoření takové metody oznamování nových Idejí Mého Nového
zjevení nebo idejí, které jsou nepřetržitě v procesu své obnovy a regenerace, je
nastolena naprosto nová situace nejen všude v Mém Stvoření, ale, což je
nejdůležitější, i na planetě Nula a skrze planetu Nula i v celé zóně vymístění se
všemi jejími příslušnými pseudosvěty, pseudodimenzemi a všemi pekly. Díky
této naprosto nové situaci se každý v negativním stavu postupně a pomalu učí
o užitečnosti a nesmírném užitku kladení svých vlastních otázek a získávání
svých vlastních odpovědí, nezávisle na jakýchkoli dostupných dogmatech,
doktrínách nebo čemkoli, co v tomto ohledu mají, které ovládají a které jsou
hlavní složkou jejich pseudoživotů. Pod vlivem této nové situace je ve všech
v negativním stavu vyvolávána touha a potřeba pokračovat a klást svoje vlastní
otázky a dostávat svoje vlastní odpovědi.
Takže od této chvíle očekávejte, že vás budou inspirovat i oni, abyste kladli
jejich vlastní otázky, které by měli multivesmírný význam. Pokud by měli mít
nějaké individualizované a zosobněné otázky, týkající se jejich vlastních
soukromých potřeb, tyto typy otázek budou zodpovězeny buď prostřednictvím
vaší vlastní snahy klást své vlastní individualizované a zosobněné otázky (vaše
otázky by byly shodné s jejich potřebami), nebo prostřednictvím některých
členů pozitivního stavu, kteří jsou přesně za tím i za mnoha jinými účely
umístěni v předsunutých stanovištích zřízených v jejich příslušných
pseudosvětech. V případě otázek multivesmírného významu by odpovědi na ně
přišly ode Mne prostřednictvím multivesmírného spojovacího článku transmitera Mého Nového zjevení. Tak či onak, byli jste inspirováni, abyste je
pokládali za ně, ale jako kdyby přicházely od vás.
Jako Mé pravé představitele na planetě Nula vás pokorně žádám, abyste přijali
toto konkrétní poslání jako přídavek ke všemu ostatnímu, co máte dělat. Stane
se to jedním z důležitých aspektů vaší role a poslání. Samozřejmě, vědomě si ne
vždy budete uvědomovat, že některé otázky, přicházející vám na mysl,
přicházejí od členů negativního stavu, kteří se učí klást důležité otázky. V jejich
schopnosti a ochotě to činit je zakořeněna jejich budoucí spása a konverze do
pozitivního stavu.
Pokud jde o samotné renegáty a jejich poskoky, v tomto okamžiku jsou velmi
daleko od jakékoliv touhy nebo potřeby následovat tento příklad. Ve
skutečnosti jsou rozzuřeni, že tato situace byla efektivně navozena a nastolena i
v jejich doméně a světě. Vynaloží všemožné úsilí, aby odradili jak vás, tak i své
vlastní lidi od pokládání jakýchkoli otázek vůbec, jakož i od získávání jakýchkoli
odpovědí. Avšak v jednom časovém bodě, když bude všechno ohledně
negativního stavu a jeho pseudoživota dospívat do svého definitivního konce,
renegáti se probudí a začnou klást své vlastní otázky, zejména ohledně toho,
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proč tomu tak bylo, že ať dělali cokoliv, ať vynakládali jakékoliv úsilí, ať přišli
s jakýmkoliv druhy triků, ať bylo cokoli vůbec, že nikdy v ničem z toho nemohli
trvale uspět. Dokonce i když byli někdy úspěšní v některém ze svých snažení
v tomto ohledu, přesto ale nakonec skončili totálním neúspěchem a porážkou.
Jestliže nepřetržitě zažíváte totální neúspěch ve všem, co děláte, ať je to cokoliv
a ať do toho vkládáte jakékoliv úsilí, v jednom časovém bodě skutečně nemáte
žádné jiné východisko než si položit otázky, proč je to tak a co děláte špatně? A
zde přichází vaše role, role Mých pravých představitelů ve vztahu k renegátům.
Vytvořením mnoha příkladů svým vlastním chováním, postojem a ochotou
nejen pokládat Mi otázky, ale i poslouchat odpovědi a realizovat ve svých
vlastních životech, co ty odpovědi naznačují a obsahují, ukazujete renegátům a
jejich poskokům způsob, jak to dělat a jak to realizovat. Tato ilustrace a
demonstrace vaším zastoupením, jelikož má takovou individualizovanou,
jedinečnou a zosobněnou povahu, povede renegáty a jejich poskoky k procesu
jejich vlastní individualizace a zosobnění. Protože takový proces je procesem
pozitivního stavu, probudí se ze svých iluzí, sebeklamů a nočních můr a přijmou
do sebe život pozitivního stavu.
Samozřejmě, časově jsme ještě stále daleko od toho, kdy se to stane, navzdory
tomu však spějeme tím směrem. A vy a váš život jako Mých pravých
představitelů na planetě Nula jste nápomocni v tomto procesu. Právě nyní se
budují toho základy.
Peter: Velice Ti děkuji za toto velmi vzrušující zjevení. Jak víš, v průběhu
záznamu tohoto Dialogu se stalo něco velmi důležité a povznášející. Chtěl by
ses té události věnovat teď, nebo bys chtěl nejprve hovořit o otázce Alenky
ohledně nirvány?
Pán Ježíš Kristus: Dovol, abych nejprve pohovořil o pojmu ‚nirvána‘. Odpověď
na tuto otázku lze v podstatě velmi snadno odvodit z jednoho z předcházejících
Dialogů, který se zabýval záležitostí zážitků blízko smrti, předvstupní oblastí do
duchovního světa a tím, co se stane potom, co někdo zemře a nemůže se už
více vrátit do svého fyzického těla.
Podívejme se ale na to ze současné perspektivy. Nirvána, jak ji pojímá indická
filosofie, v podstatě neexistuje. Na druhou stranu, co se stane s lidmi, kteří po
jejich odvolání z planety Nula přijdou do duchovního světa s určitými přijatými,
zvnitřněnými a jimi vyznávanými idejemi, pravdivostí kterých jsou si tak jisti, že
je nikdo nedokáže přesvědčit, že pravá realita je jiná než to, co vyznávali a
čemu věřili během jejich života na této planetě? Samozřejmě, jak dobře víš,
Petře, celým svým vlastním jsoucnem a bytím očekávají, že ten svět najdou
přesně takový, jak se domnívali. Jejich očekávání, promítnuté v tom bodě jejich
stavu nebo času (podle lidského pojímání času), navenek pro ně vytvoří iluzi, že
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se nacházejí ve světě své vlastní výroby. Jestliže jste tedy věřili a jestliže jste se
ztotožnili s pojmem nirvána, reinkarnace, nebo s čímkoliv jiným v této věci, co
ale neodráží pravou realitu duchovního světa, přijmete své iluze, jako by to byla
pravá realita, a subjektivně se budete cítit, jako byste byli v nirváně, nebo
v oblasti, která vás údajně připravuje na vaši reinkarnaci zpět na planetu Nula.
Tyto falešné systémy víry, protože jsou falešné a protože se nacházíte v iluzi
reality, ne však v realitě samotné, přitahují všemožné negativní duchy z pekel,
kteří jsou schopni vejít do vašich iluzí a napájet vás pocitem reality vašeho
iluzorního světa. Z toho důvodu nemáte dlouhou dobu z hlediska vašeho
subjektivního vnímání času (v rámci přidělených tří let lidského planetárního
času; ve vašem vlastním čase by to však mohlo být mnoho století i víc) ani
ponětí, že nejste v nirváně, nebo na nějakém jiném místě vašeho systému víry.
Když jste v tom stavu, pokud lpíte na svých iluzích, nikdo kromě negativních
duchů vás nemůže slyšet nebo vám rozumět. Toto je důvod, proč Alenka ve své
vizi viděla na takových místech lidi, kteří se s ní pokoušeli komunikovat, kterým
však nerozuměla. Jelikož se s ní pokoušeli komunikovat z pozice jejich iluzí,
jejich slovům nemohl rozumět nikdo, kdo funguje z pozice Mého představitele,
z pozice, jež je skutečná.
Avšak v jednom časovém bodě nebo stavu, jak prožívají své iluze a čekají a
čekají a čekají, že se něco stane (například, že splynou s Bohem, nebo že se
budou reinkarnovat), a v jejich nekonečném čekání se nic očekávané povahy
nestane, začínají se nudit téměř k smrti. Toto je ten bod, ve kterém křičí o
pomoc. Protože vás ti lidé mohou slyšet a rozumět vám, i když vy je neslyšíte a
nerozumíte jim, mohli byste jim být nápomocni tím, že byste jim pověděli, aby
Mne - Pána Ježíše Krista - požádali o pomoc a o zbavení jejich iluzí a všech
negativních duchů, kteří jsou k nim přilepeni. Pokud budou dbát na vaši radu a
požádají mě o pomoc, budou zbaveni jejich iluzí, a následně uvedeni do pravé
reality duchovního světa. Takže, kdyby měl mít kdokoliv z vás takový zážitek
nebo vizi, od této chvíle budete vědět, co v tomto ohledu dělat. A toto je
všechno, co bylo potřebné říct o pojmu nirvána.
A nyní pár slov o tom, co se dnes dělo v průběhu záznamu tohoto konkrétního
Dialogu. Uprostřed jeho zaznamenávání jsi měl telefonní hovor s Margaret
Buhr. Její telefonát byl jednou z nejradostnějších událostí v posledních letech
na všech úrovních jsoucna a bytí a na tvé vlastní úrovni, Petře. Plně přijala
obsah Dialogu 108 a učinila nanejvýš žádoucí a pozitivní volbu vrátit se zpět ke
Mně, k Mému Novému zjevení, k tobě, Petře, a k nám všem. Význam této
události je nesmírný. Dosahuje a ustanovuje se něco nového a odlišného pouze
v pozitivním smyslu těchto slov. Protože toto nové a odlišné se právě odvíjí,
pravý a důležitý význam toho ještě nemůže být zjeven. Předtím, než bude
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možné náležitě zjistit plný dopad této události, jakož i všechno ostatní, co se jí
týká a co se týká některých dalších lidí, kteří byli do této situace zapojeni, jak to
bylo popsáno ve výše zmíněném Dialogu, je nezbytné, aby se udály některé
další věci. K tomuto tématu se vrátíme později, buď během návštěvy Manfreda
a některých dalších jednotlivců u Glorie a u tebe, Petře, v Santa Barbaře, nebo
po jejich návštěvě. Budeš vědět, kdy bychom se měli věnovat této jedné
z nejdůležitějších událostí a jejího nanejvýš pozitivního a žádoucího smyslu a
významu. Později bude také zjeveno, jak tato událost ovlivní pseudotvůrce,
renegáty a jejich poskoky.
Mezitím, pokud dostaneš nějaké otázky multivesmírného významu, tyto budou
zodpovězeny prostřednictvím našich Dialogů. Pro dnešek bych však
doporučoval, abychom tento Dialog ukončili a aby ses věnovat nějaké jiné
práci, kterou je potřeba udělat. Jdi v pokoji a těš se ze všeho, co se dnes událo a
co se bude od této chvíle dít.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za každé slovo obsažené v tomto Dialogu. Je mi
jasné, že naše vedení rozhovorů má nesmírný pozitivní účinek na většinu jeho
čtenářů.
Pán Ježíš Kristus: Je to skutečně tak, Petře. Toto je jedním z hlavních důvodů,
proč tyto hovory vedeme.
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Dialog 112
3. října 1999
Peter: Když jsem zaznamenal Dialog 111 a když jsem si jej znovu přečetl, přišla
mi na mysl otázka ohledně povahy rozdílů mezi tím, čím krmí přívržence všech
těch početných náboženství, jejich příslušných sekt a různých
pseudoduchovních hnutí jejich příslušná dogmata, doktríny a takzvané svaté
knihy, a námi, Tvými pravými představiteli, kteří dostávají tyto Dialogy a to, co
obsahují, jakož i to, co je celkově obsaženo ve tvém Novém zjevení. Kromě
toho, během spánku jsem měl minulou noc velmi rušivé a úzkost vyvolávající
sny, po kterých jsem zůstal zcela zmaten a nesvůj. Samozřejmě, než odpovíš na
mé otázky, možná bys chtěl Ty něčím přispět, co je důležitější než mé
nepodstatné problémy nebo otázky.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že Mně umožňuješ mluvit jako první. Ano,
chtěl bych něčím přispět, než se budeme zabývat odpovědí na tvou otázku a
důvodem a zdrojem tvých úzkost vyvolávajících snů a stísněnosti.
Dovol, abych začal něčím, co jsi měl na mysli, ale ani ty, ani nikdo jiný Mi
ohledně toho nepoložil žádné přímé otázky. Přestože jste o této záležitosti
diskutovali mezi sebou, zdráhali jste se na to zeptat. Je však potřeba tuto
záležitost stručně komentovat. Týká se to neobvyklých, těsně na sebe
navazujících katastrof, ke kterým dochází na vaší planetě. Jak víš, nedávno jste
byli svědky čtyř velkých zemětřesení, ke kterým došlo na různých místech
zeměkoule. Všechna tato zemětřesení měla neobvyklou sílu, s velkým počtem
obětí, který na dvou místech dosáhl mnoha tisíc. Ke dvěma z těch zemětřesení,
s největším počtem obětí během nich, došlo v takzvaných nekřesťanských
zemích, a ke dvěma v takzvaných křesťanských zemích, s velmi nízkým počtem
obětí, který neodpovídal síle otřesů, naměřených při těch zemětřeseních.
Kromě toho, v Japonsku nastala velmi nebezpečná situace s únikem radiace
během nehody v továrně na zpracování uranu.
Mají tyto tragické události nějaký duchovní význam? Když máme takový
obrovský počet obětí, které podlehly těm náhodným událostem, zřejmě ty
takzvané náhodné události vůbec nejsou náhodné. Takové jevy jsou ve
skutečnosti, k vašemu zděšení, obyčejně dobře naplánovány. Samozřejmě,
někdy se skutečně vyskytnou situace, během kterých dojde k neodbornému,
nezvládnutému provedení nějakého experimentu a které prostřednictvím svých
duchovních souvztažností a umístění na některých místech planety Nula
způsobují katastrofické události, při kterých zahyne několik set, či dokonce
několik tisíc lidí. V případě výše zmíněných událostí však žádná taková situace
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nenastala. Ve skutečnosti byly odrazem něčeho, co se odehrálo v jiných
pseudodimenzích, kde se ve svém vlastním stavu a kondici nacházejí
pseudotvůrci a renegáti. Oblasti těch pseudodimenzí mají souvztažnou blízkost
k těm místům na planetě Nula, kde došlo ke zmíněným zemětřesením a
katastrofám.
Ačkoli není pro vás duchovně vhodné, abyste věděli, jaký je specifický význam
těch souvztažností - mít takové poznání by mohlo být dokonce duchovně
nebezpečné - můžete vědět, že ty události a mnohé další, které se blíží, jsou,
mimo některých jiných duchovních důvodů, následky občanské války, která
probíhá mezi pseudotvůrci a renegáty, jakož i mezi různými frakcemi
samotných renegátů. Zároveň dochází k působení faktoru odplaty a trestu.
V konečném smyslu všechny takové katastrofické události, bez ohledu na to,
kdo nebo co je jejich příčinným faktorem, jsou důsledky nesprávných, falešných
nebo zkreslených duchovních pojímání života, jakéhokoliv života, která naplnila
míru svého použití a zvnitřnění a kterých pokračování v životě těch, kteří
v průběhu těch katastrof zahynuli, by ohrozilo nejen jejich vlastní budoucí
pozici a spasení v duchovním světě, ale i každého na vaší planetě. Jen co se
míra takového nesprávného duchovního pojímání naplní, aktivuje to proces
odplaty a trestu za držení se něčeho, co je nepravdivé a následně zlé. Tento
proces zajišťuje, že v multivesmírném měřítku, jakož i v doméně původců těch
nepravd a zel, je tento specifický falešný a zkreslený duchovní koncept
kompletně a totálně vymazán z myslí všech sentientních entit. Kromě toho, ty,
kteří zahynuli, to uvádí do pozice přijetí milosrdenství a odpuštění za
přidržování se takových falešných pojetí, poskytujíce jim příležitost napravit své
cesty a konvertovat do pozitivního stavu.
Vždy, kdy dochází k takovému vymazání, značně to oslabuje pozici negativního
stavu, protože v tom okamžiku všichni jeho obyvatelé ztratí něco důležité ze
svého arzenálu zel a nepravd, kterými sváděli, zaplavovali a vymývali mozky
svým členům jak ve své doméně, tak i na planetě Nula. Jak víš, většina
falešností, zkreslení a nenáležitých duchovních pojímání je obsažena
v takzvaných nekřesťanských filosofiích. Důvodem tohoto je to, že buď úplně
popírají Mou Absolutní Existenci, nebo odmítají Mou Božskost a Mou Absolutní
Novou Přirozenost, Jak víš, když se nesprávné pojímání Mé Pravé Absolutní
Přirozenosti nakupí do nesnesitelných rozměrů pro multivesmír, aktivuje to
potřebu odplaty a trestu, čehož výsledkem je uvolnění nesnesitelného tlaku a
břemene, které takové negativní a zlé pojímání způsobuje ve struktuře
multivesmíru.
Nuže, toto neznamená, že takzvané křesťanské filosofie jsou nějak lepší než ty
nekřesťanské. Jedinou spásnou kvalitu, kterou mají, je to, že Mě přijímají jako
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jednorozeného Syna Božího, Který/Která má Svou vlastní Božskost. Tento faktor
Mého přijetí tlumí šok z takových katastrofických událostí, takže počet obětí
v důsledku takových událostí nebyl doposud tak vysoký jako v nekřesťanských
zemích. Tato situace však nemůže být tolerována příliš dlouho, kvůli jejich
současným snahám uzavírat kompromisy s ostatními nekřesťanskými
náboženstvími a kvůli degradaci Mé Přirozenosti na přirozenost prostého
člověka, snížíce ji na úroveň proroka bez jakékoliv božskosti. Tento kompromis
zaplaví všechny křesťanské země stejnou mírou zel a nepravd jako všechny
ostatní země, co je může dostat do pozice stejné úrovně a stupně potřeby
odplaty a trestu jako všechny ostatní. Nebuďte tedy překvapeni, kdyby snad
tyto křesťanské země v blízké nebo ve vzdálené budoucnosti zažili podobné
podmínky v tomto ohledu jako ty nekřesťanské.
Samozřejmě, toto je pohled, který vnímá věci tak, jak se odehrávají na scéně
nebo ve scéně na planetě Nula a v lidských životech. Za scénou je během
takových událostí, jakož i během všeho ostatního situace úplně jiná.
V minulosti, předtím, než byl uveden do pohybu proces kondenzace
negativního stavu a když byly všechny snahy a energie negativního stavu i
pozitivního stavu směrovány ke vzájemnému vyvažování, vždy, když se
rovnováha nachýlila ve prospěch negativního stavu, bylo potřeba, aby došlo
k posunu, v průběhu kterého bylo iniciováno přerozdělení množství
sentientních entit takovým způsobem, že chybějící počet na pozitivní straně byl
naplněn nově příchozími buď z planety Nula, v případě, že se lidské pozitivní
kvality v duchovním světě dostávaly z rovnováhy, což by zase všude ohrozilo
život celého lidstva; nebo z nějakých jiných míst, stavů a podmínek, které trpěly
nevyvážeností jejich kondice v porovnání s negativním stavem.
Jak se tato rovnováha naklonila ve prospěch pozitivního stavu, síly negativního
stavu iniciovaly nějaké katastrofy na vaší planetě nebo v nějakých dalších
regionech zóny vymístění, které se dostávaly z rovnováhy, během kterých
zahynulo a bylo přivedeno do jejich domény množství entit, vyvažujíce jej vůči
pozitivnímu stavu.
Jak však víš, proces vyvažování už více není vhodný. Ve všech příslušných
dimenzích i pseudodimenzích byla nastolena odlišná situace. Všechny energie,
snahy a všechno ostatní v negativním stavu je zaměřeno na jeho
pseudovítězství na planetě Nula i jinde. Na druhou stranu, v pozitivním stavu
jsou všechny energie, všechny snahy a všechno ostatní zaměřeno na eliminaci
negativního stavu a na ustanovení jejich života v plnosti a kompletnosti jeho
obsahu.
Tato nová situace staví všechno do úplně jiné perspektivy. Jak renegáti ztrácejí
jednu pozici za druhou, jsou v tom procesu ochuzováni o zdroje potřebné pro
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pokračování v jejich válkách s pseudotvůrci, se sebou navzájem a s pozitivním
stavem. Jak tedy vidíte, máte tady velmi zvláštní, třícestnou frontu, která se
v tomto ohledu odvíjí. Kvůli této situaci nebo kvůli těmto třem frontám se
zdroje renegátů velice rychle vyčerpávají. Aby je doplnili, takříkajíc, čerstvou
krví, spřádají na vaší planetě rozličné masové katastrofy a přepravují tisíce lidí
do své pseudosféry, posilujíce tak svou pozici reprezentovanou specifickými
kvalitami duchovních zkreslení a falešností, zvnitřněných těmi, kteří zahynuli
v průběhu takových katastrof inscenovanými renegáty.
Co musíte v tomto ohledu jasně pochopit, je to, že jejich války jsou duchovní
povahy. Co to znamená - duchovní povahy? To znamená, že tyto války jsou
vedeny prostřednictvím různých pojetí, idejí, myšlenek, pocitů, emocí, přání,
které mají totálně zlou a negativní povahu. Každý takový negativní, zlý, falešný
a zkreslený charakter a vlastnost má své vlastní velmi specifické pseudokvality,
které mají svou vlastní pseudomoc. Takže vždy, když jsou některé z těch
pseudokvalit v důsledku jejich nadměrného používání během takových
duchovních válek vyčerpány, je potřebné je doplnit. Aby to udělali, renegáti
vyhledávají ty oblasti na planetě Nula a příslušné lidi, kteří je obývají, jež nesou
ty duchovní pseudokvality, velmi potřebné pro pokračování jejich duchovní
války. Jen co najdou takové oblasti a lidi, zinscenují nějaký typ katastrofy, která
ty lidi přepraví do intermediální dimenze. V průběhu jejich přepravy do té
dimenze jsou z těch lidí extrahovány ty specifické pseudokvality a jsou
dopraveny do jejich domény, kde doplní vyčerpanou část potřebných
pseudoenergií.
Jak z tohoto popisu vidíte, nepotřebují ani tak lidské duchy a duše nebo
množství lidských těl samých o sobě, využívají však faktory jejich specifických
duchovních souvztažností, které obsahují potřebné zvláštní pseudokvality jejich
velmi specifických falešných, zlých nebo zkreslených idejí. Pokud jde o každého
určitého jedince, který zahynul během takové katastrofy, jeho/její osud jako
jedince je stanoven volbami, které učinil/a a faktorem jeho/jejího zvnitřnění si a
ztotožnění se s jakýmikoliv takovými negativními idejemi, myšlenkami, pocity,
emocemi, vůlí, pojetími či čímkoliv, co v tomto ohledu měl.
V případě jakékoliv pozitivní entity, která zahynula během takové katastrofické
události, bylo volbou odejít z planety Nula tímto konkrétním způsobem
s hlavním cílem - pomoci těm, kteří zahynuli s ním/ní a kteří potřebují pomoc
od někoho, kdo přišel ze stejné oblasti, stavu a kondice jako oni. Příklady,
ilustracemi a demonstracemi jejich chování, postoje a ochotou pomoci
poskytují tyto pozitivní entity velmi důležitou pomoc všem ostatním, kteří se
ocitnou ve stavu největšího možného zmatku, pocitů úzkosti a strachu. Kvůli
takovým důležitým a potřebným službám, mimo některých jiných více
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zosobněných a více individualizovaných důvodů, tyto pozitivní entity souhlasily
s tím, že během takových katastrofických událostí zahynou se všemi ostatními.
Problémem tohoto procesu je ale fakt, že je také využíván pro aktivaci
potřebné odplaty a trestu, což se odráží v charakteru smrti, jakou jsou všichni
zemřelí jedinci, s výjimkou pozitivních jedinců, potrestáni. Zároveň, jak bylo
zmíněno výše, je ta specifická duchovní pseudokvalita, reprezentovaná každým
jedincem, po završení specifické odplaty a trestu vymazána ze zásobárny
multivesmírného vědomí. Tento faktor renegátům a jejich poskokům celou
situaci komplikuje. Aby vyřešili tento problém, potřebují zkombinovat,
rekombinovat, zmutovat a zmanipulovat rozmanité extrahované falešné,
zkreslené a zlé ideje nebo pseudokvality každého jedince v nový druh, který by
byl účinnější v boji se silami pozitivního stavu, pseudotvůrci a všemi ostatními
početnými frakcemi. V průběhu takové manipulace může dojít k mnoha
selháním, která se na vaší planetě odráží v různých lokálních katastrofách,
nehodách, incidentech a podobných událostech, blízkých něčemu takovému, co
se stalo před několika dny v Japonsku. Pseudoduchovní faktory takových
manipulací vyvolávají reakce v těch zemích a u těch jednotlivců, kteří jsou
v souvztažném postavení a kteří jsou blízko k povaze těch faktorů. Jejich
vzájemná spojitost způsobuje, že se ty manipulace a jejich možná selhání
projevují na planetě Nula a v jejich specifických oblastech konkrétním, fyzickým
a hmatatelným způsobem jako skutečné fyzické katastrofy.
Z výše uvedeného popisu začíná být zřejmé, jak je nebezpečné přidržovat se a
ztotožňovat se s jakýmikoli falešnými, zkreslenými nebo nenáležitými idejemi,
pojetími, vnímáními, pocity, myšlenkami, postoji, chováním nebo čímkoliv, co
v tomto ohledu máte a jak je nebezpečné považovat je za pravdivé.
A toto nás nepřímo přivádí k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně rozdílů
mezi tím, co máte vy jako Moji představitelé v Mém Novém zjevení a co má
většina lidstva ve svých dogmatech a doktrínách. Tvá otázka, Petře, obsahuje
zrnko strachu, že Mé Nové zjevení nebo cokoli, co je napsáno ve všech tvých
knihách a v těchto Dialozích, by mohlo být také považováno za dogma nebo
doktrínu. Kdyby měl být tento předpoklad pravdivý, potom by zřejmě mezi nimi
neexistoval žádný rozdíl.
Uvažuj ale tento faktor: Od úplného počátku tvého uvědomění si, že s tradičním
náboženským pojímáním života, pozitivního stavu, Mé Přirozenosti a všeho
ostatního bylo něco v nepořádku, zoufale sis klad otázky a hledal odpovědi,
uznávaje fakt, že je potřebné nějaké Nové zjevení, abys dostal náležité, správné
a pravdivé odpovědi na všechny tyto události, s vysvětlením, proč se všechny ty
věci, které se dějí v průběhu historie lidstva na planetě Nula, staly tak, jak se
staly nebo se dějí do této chvíle. Začal sis klást otázky. Zpočátku jsi odpovědi na
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ně hledal ve všech knihách tradičních náboženství a v různých jiných
pseudoduchovních zdrojích, což nikam nevedlo. V tom časovém bodě jsi zcela
jasně zjistil, že neobsahují žádné odpovědi na tvé otázky. Obrátil ses tedy přímo
na Mne a položil jsi Mi úplně první otázku: Bude dáno Nové zjevení, které by
vysvětlilo všechny tyto tajemné věci o všem vůbec, včetně Mě a Mé Pravé
Přirozenosti? Protože jsi položil své otázky, tyto otevřely dveře k jejich
zodpovězení ne z dogmatických, doktrinářských a tradičních zdrojů, ale přímo
ode Mne. Jak jsi zaznamenával Mé Nové zjevení, během něho jsi byl
v nepřetržitém stavu pokládání otázek a přijímání odpovědí, opět přímo ode
Mne, obcházeje jakékoli jiné zdroje v tomto ohledu.
Podívej se však na proces transmise Mého Nového zjevení. Je to proces
budování, pokračující dále, přesahující všechno, co bylo zjeveno předtím. Je to
proces buď neustálého přinášení něčeho nového a odlišného, nebo obnovení a
regenerace předtím zjevených konceptů, aby v nich nezůstalo nic staré nebo
zastaralé. A nejen to, ale během zaznamenávání těchto Dialogů se k tobě
přidalo mnoho dalších Mých představitelů v pokládání svých vlastních otázek,
velice často multivesmírného významu, které přinášely další nové náhledy do
mnoha a chápání mnoha dalších významných a životně důležitých duchovních
záležitostí, které se týkali všech v Mém Stvoření a pseudostvoření. Dělajíce to
tímto způsobem, nepřetržitým obnovováním, obohacováním a přesahováním
všeho, co bylo třeba dostat na vyšší úroveň chápání, předcházeli jsme tomu,
aby se cokoli v Mém Novém zjevení stalo dogmatickým, doktrinálním, starým a
regresivním.
Na druhou stranu, podívej se, co se děje v ostatních náboženských systémech.
Všechna jejich učení založili na něčem, co bylo proklamováno před mnoha tisíci
lety, bez toho, aby dovolily, aby se do jejich pozornosti dostalo cokoli nové a
odlišné. Jakmile k nim přicházejí nějaké otázky, interpreti těch dogmat a doktrín
se vždy pokoušejí hledat odpovědi na ty otázky v rámci těch dogmat a doktrín.
V žádném případě jim není dovoleno odchýlit se nich. A jakmile to někdo udělá,
je prohlášen za kacíře a je vyloučen ze své církve. Všechno je v nich udržováno
trvale stejné, a na základě toho faktoru se všechny otázky a odpovědi, které
dostanou, stávají cyklickými v tom smyslu, že se nikdy, nikdy neodchýlí od toho,
co bylo o tom řečeno před několika tisíci lety. Tedy, nejenže ve své kondici
skutečně začaly stagnovat, ale procházejí procesem nepřetržité regrese, jdouce
duchovně dozadu. V Mém Novém zjevení není myslitelné nic této povahy; a je
tomu tak díky vaší potřebě a touze klást vaše vlastní otázky a dostávat své
vlastní odpovědi. Z toho důvodu se radí: pokračujte, prosím, stejným směrem
bez toho, abyste někdy přestali pokládat své otázky a dostávat své odpovědi.
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A na závěr, Petře, tvé nepokojné sny a pocity nejistoty byly vzbuzeny renegáty,
kteří jsou na tebe velmi rozhněváni, že jsi pomocí těchto Dialogů poskytl
příležitost všem, kteří byli do jisté míry pod jejich vlivem, aby se vymanili
z jejich kontroly a vrátili se zpět ke Mně a k Mému Novému zjevení. Ochota
z jejich strany to udělat znamená pro renegáty a pro jejich pseudověc velkou
porážku. Vidí tě jako viníka jejich selhání v zachování jejich statusu quo. Ve své
bezmocné zuřivosti, jsouce neschopni ti udělat nic jiného, tedy využívají tvé
pochybnosti a nejistotu, jakož i tvé obavy, že by ses mohl mýlit ve svých
závěrech o čemkoliv zjeveném v Mém Novém zjevení, jakož i o pravé totožnosti
jedinců, kteří byli takovým či onakým způsobem v jejich vlivu, aby navodili ty
typy snů a pocitů nejistoty během cyklů tvého spánku a probouzení se. Ty
okamžiky jsou pro tebe nejzranitelnější a nejcitlivější. Nedej se ničím z toho
oklamat; což jistě neuděláš. Jinak bys neseděl právě teď před svým počítačem,
zaznamenávaje tento příslušný Dialog.
A s těmito slovy bych navrhoval, abychom pro tuto chvíli skončili a abys šel na
slunce vyřešit si své obavy, pocity úzkosti, starosti a pocity stísněnosti. Mohu tě
ujistit, Petře, že věci se ve všech ohledech vyřeší nejlepším možným a
nejpotřebnějším způsobem. Buď v Mém pokoji.
Peter: Vyjadřuji Ti své díky a uznání za všechno, co bylo upřesněno v tomto
Dialogu. Přijmu Tvou radu a udělám, co jsi navrhl.
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Dialog 113
9. října 1999
Peter: Nuže, několik dní jme nevedli žádnou konverzaci. Ty víš, že vždy, když se
přestanu zabývat našimi Dialogy, se cítím poněkud podivně a nenaplněně. Jak
víš, onehdy v noci jsem měl dokonce sen, ve kterém jsem se znovu pustil do
naší společné práce. Na druhou stranu, od nikoho jsem nedostal žádné otázky
multivesmírného významu, alespoň do včerejška.
Pán Ježíš Kristus: Takové přestávky jsou velice nutné a užitečné pro všechny
čtenáře těchto Dialogů, Petře, nejen pro tebe. Potřebují vstřebat a zvnitřnit si
všechno, co se v nich nachází. To si vyžaduje čas. Ve tvém případě, Petře, ty
sám jsi říkal, že kvůli ustavičnému rozhovoru nemáš čas si je přečíst. Velmi
dobře si uvědomuješ, maje typické lidské problémy s pamětí, že si nepamatuješ
příliš mnoho z toho, co se nachází v těchto Dialozích. Nezapomínej, že do této
chvíle jsme zaznamenali 112 Dialogů. To je obrovský objem informací, velmi
důležitých, zásadních a významných informací, které je potřebné pochopit,
přijmout, aplikovat a ze kterých si každý čtenář potřebuje odvodit mnoho
smysluplných důsledků. Aby to udělali, musíš jim dát čas. Kromě toho, přijel
Manfred z Ulmu, z Německa a je důležité, abyste spolu strávili nějaký čas. Jeho
návštěva u tebe a u jiných má důležitý duchovní význam. Tento význam se
stane zřejmým po završení jeho návštěvy u tebe.
Pokud jde o tvůj sen, ten ti pouze signalizoval, že je čas hovořit o něčem, co je
potřeba dostat do popředí vaší pozornosti (pozornosti všech čtenářů!), abyste
to aplikovali, samozřejmě na základě vaší svobodné vůle a volby, ve vašem
každodenním chování a v tom, jaký máte vzájemný vztah i jaký máte vztah ke
všem ostatním lidem a/nebo k typickým představitelům negativního stavu, se
kterými během vašeho každodenního života přicházíte příležitostně do styku.
Peter: Chápu. A plně tuto nevyhnutelnost akceptuji. Osobně nemám žádné
otázky. Včera jsem dostal krásný dopis e-mailem od Beth Ann Voienové, ve
kterém popisuje některé ze svých důležitých zkušeností, pokud jde o její vlastní
přijímání sebe sama jako ženy a pokud jde o její postoj k maskulinitě a feminitě
všeobecně. Toto bylo odpovědí na něco, co se nacházelo v Dialogu 109. Na
závěr svého dopisu předložila prosbu o objasnění termínu „spolutvůrce“ pokud je to, samozřejmě, potřebné, vhodné a pokud s tím souhlasíš. než se ale
budeme zabývat jakoukoliv odpovědí týkajícího se tohoto termínu, mám
dojem, že bys chtěl nejprve Ty něco uvést do naší pozornosti.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. A také je vhodné trochu více si
upřesnit termín „spolutvůrce“. Ve skutečnosti se jeden z aspektů naší dnešní
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diskuse bude přímo týkat prosby Beth Ann. Jak tedy vidíš, není náhoda, že se na
to ptala.
Dnes bych chtěl do vaší pozornosti uvést některé další atributy životního stylu a
chování všech obyvatel pozitivního stavu, jakož i Mé Absolutní Přirozenosti, a
jak se to týká vás všech jako Mých představitelů na planetě Nula. Jak si
pamatuješ, během našeho rozhovoru jsme obšírně diskutovali o takových
atributech jako objektivita, poctivost, spravedlnost, soudnost, milosrdenství,
odpuštění, soucit, empatie, pochopení a přijetí. V průběhu naší diskuse o
těchto důležitých duchovních a chování se týkajících atributech vám bylo také
uvedeno, že ve vaší pozici agentů pozitivního stavu byl dán důraz především na
objektivitu, poctivost, spravedlnost a soudnost. Tento důraz byl v té době velmi
nutný, aby se zajistilo vědomí a potřeba poznání všech důsledků, výsledků a
následků jakéhokoliv chování, postoje a vztahu založených na
pseudoprincipech negativního stavu, jak se to odráží v životech lidí a všech
obyvatel zóny vymístění. Takový požadavek byl založen na zákonu příčiny a
následku. Svým chováním, postojem nebo vztahem něco způsobíte a výsledkem
toho je pro vás nějaký následek. Důsledky těchto faktorů mají všeobecně dopad
na váš život.
Když už byly tyto faktory plně stanoveny a zaregistrovány v myslích všech
sentientních entit (v lidech a v ostatních v negativním stavu na úrovni
nevědomé části jejich myslí) a když už vaše role agentů pozitivního stavu
vyčerpala svou užitečnost, došlo v tomto ohledu k monumentálnímu posunu,
kterého povaha si vyžádala změnu v tom, co jste potřebovali ustanovit a čeho
jste se potřebovali přidržovat během tohoto posunu, který byl v té době
zahájen, a v průběhu všech jeho fází. Zatímco před tím posunem, před tou
dobou, byla v popředí objektivita, soudnost, spravedlnost a poctivost a
následná odměna, nebo odplata nebo trest; během právě probíhajícího
posunu, při jeho úplně počátečním uvádění do chodu, bylo nezbytné do
popředí uvědomění a pozornosti každého uvést něco zcela jiné. Tento faktor se
zrcadlil ve změně vašich rolí a pozic z agentů Mého pozitivního stavu na Mé
pravé představitele na planetě Nula. Jako Moji praví představitelé jste byli
požádáni, abyste ve svém postoji, chování, vztazích a v životním stylu
všeobecně začali zpříkladňovat pravou přirozenost života v pozitivním stavu, a
zejména a obzvláště Mou Absolutní Novou Přirozenost ve vaší relativní kondici.
Odtud tedy prosba, abyste přesunuli vaše uvědomění a chování z kladení
důrazu na objektivitu, poctivost, spravedlnost a soudnost na kladení důrazu na
milosrdenství, odpuštění, soucit, empatii, pochopení a přijetí.
Bylo nezbytné, aby byly také ve vašem životě na planetě Nula nastoleny tyto
nejdůležitější a nejvýznamnější atributy Mé Absolutní Nové Přirozenosti, jakož i
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přirozenosti Mého pozitivního stavu, aby se vybudoval základ, na kterém by
bylo možné spasit a vysvobodit všechny, kteří se chytili do pasti negativního
stavu, ať by to byl kdokoliv. Jak víte z Mého Nového zjevení, vysvobození a
spasení všech v negativním stavu a v lidském životě je vůbec možné pouze na
základě takových pozitivních atributů. Žádné jiné faktory by to nemohly udělat.
Co by se stalo, kdybychom nadále měli zdůrazňovat atributy objektivity,
poctivosti, spravedlnosti a soudnosti? V tom případě by na základě jejich
povahy a požadavků nemohl být nikdo nikdy vysvobozen a spasen z negativního
stavu, protože svými negativními a zlými skutky a přirozeností samotného
negativního stavu a jejich popíráním, že jsou negativní a/nebo zlí, a neuznáním
skutečné nereálnosti jejich pseudoživota a neochotou přijmout fakt o jejich zlu
a negativitě by každý v negativním stavu a v typickém lidském životě musel být
navěky uzamčen ve svém způsobu pseudoživota. V tom případě by nemohla být
navěky ustanovena ani plnost a kompletnost pravého života pozitivního stavu.
Způsob, jakým musíte chápat toto prohlášení, je ve faktu, že kdyby se měla
nepřetržitě aplikovat objektivita, poctivost, spravedlnost a soudnost, na základě
samotné jejich povahy by vám nedávaly v této věci na výběr, protože vám
neukazují cestu ven z negativního stavu. Ony vám pouze říkají, že potřebujete
snášet důsledky vašich činů, chování, postojů, vztahů či čehokoliv, co v tomto
ohledu máte. Jestliže nevidíte cestu, jak se můžete vymanit ze svých
negativních a zlých způsobů, nezískáte žádné stimuly, ba ani potřebu změnit
svůj životní styl. Jednoduše řečeno, nemáte žádný základ, na kterém byste
mohli změnit svůj negativní a zlý životní styl. A nejen to, ale uvedením všech
důsledků, výsledků a následků takového pseudoživota do vašeho povědomí a
rozlišovací schopnosti byste propadli silným pocitům, nebo dokonce touze být
trestáni do věčnosti, protože na základě principů objektivity, poctivosti,
spravedlnosti a soudnosti si nezasloužíte nic jiné než věčný trest. V tom případě
by vám záležitost vysvobození a spasení vůbec nemohla přijít na mysl.
V důsledku toho byste museli navěky zůstat v modalitě trestu a odplaty. Takto
vznikl pojem věčný trest v peklech negativního stavu a byl následně
zaznamenán například v křesťanské Bibli, jakož i v některých jiných takzvaných
svatých knihách.
Vaší rolí, jako Mých pravých představitelů na planetě Nula, bylo/je to, abyste
svými příklady, tím, jak se chováte vůči sobě a ostatním, uvedli do pozornosti
každého v negativním stavu a v lidském životě, že existuje cesta ven
z negativního stavu. Tato cesta je jasně obsažena v maximální aplikaci Mých
Absolutních Principů ve vašem relativním stavu, Principům které jsou
zakořeněny v Mém Absolutním Milosrdenství, Odpuštění, Soucitu, Empatii,
Pochopení a Přijetí. Tyto Absolutní Principy byly/jsou nepřetržitě generovány,
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proudící, vyzařované a šířené ke všem a všemu ve jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí. Vy, jako Moji praví představitelé, jste se stali
jejich nositeli ve své relativní kondici. Samozřejmě, pokud jste se rozhodli, že je
ponesete ve svém vlastním životě, jak se chováte, jednáte, navazujete vztah,
myslíte, cítíte a uvažujete ve vztahu k sobě i ke všem ostatním, ať je to kdokoliv
a ať je to jakýkoliv typ jedinců.
Avšak s příchodem Manfreda na tvé fyzické místo v Santa Barbaře, Petře, a
s faktorem toho, co Manfred reprezentuje, co je obsaženo v souvztažném
významu jména ‚Manfred‘, uvádí se do pohybu nová fáze aktuálně
pokračujícího posunu. Povaha tohoto posunu si vyžaduje, aby se do vaší
pozornosti dostala potřeba doplnit atributy milosrdenství, odpuštění, soucitu,
empatie, pochopení a přijetí některými dodatečnými a velmi důležitými
atributy, které se potřebují stát neoddělitelnou součástí vašeho vztahu k sobě
samým i vztahu k ostatním - ať je to kdokoliv a ať je to jakýkoliv typ jedinců.
Tento faktor se nyní stal velmi důležitým a zásadním.
Jaké jsou tyto nové atributy a jak by se měly aplikovat ve vašich vlastních
zosobněných a individualizovaných životech? Ve skutečnosti nejsou nové,
pouze je nezbytné dostat je velmi výrazně do vaší pozornosti a uvědomění.
Tyto atributy jsou obsaženy v Mé Absolutní Nové Přirozenosti v jejich absolutní
kondici. Jsou nepřetržitě poskytovány vaší relativní kondici. Jsou to: laskavost,
tolerance, respekt a uznání. Mají se aplikovat jak vůči sobě samotným, tak i
vůči ostatním.
Jak víš, bylo by velmi těžké, pokud ne nemožné, prokazovat takovou laskavost,
toleranci, respekt a uznání jiným, pokud byste takoví neměli být k sobě samým.
Je to tak, protože, jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, váš postoj, chování,
jednání, vztah a všechno ostatní vůči sobě samému/samé plně určuje, jak si
počínáte vůči ostatním. Skutečně vůbec nezáleží na tom, jak se vůči ostatním
chováte navenek, pokud vnitřně cítíte přesný opak toho, co v tomto ohledu
navenek předstíráte. To, co se počítá, jsou vaše vnitřní dispozice, pocity,
postoje, myšlenky a zřetele, a ne to, co předstíráte navenek na základě faktorů
vnucení vašich společenských, nebo jakýchkoli jiných požadavků, zavedených a
očekávaných od vás ve vašem lidském životě.
Jak víš, přirozenost negativního stavu byla založena na opačných faktorech:
nevlídnost, netolerance, neúcta a zlomyslnost. Jestliže máte někdy eliminovat
negativní stav, potřebujete dostat do pozornosti a do povědomí všech
v negativním stavu a v lidském životě vlastnosti nebo atributy, které jsou opaky
jejich pseudoživotního stylu. Odtud tedy potřeba ilustrovat a demonstrovat
úplně jiný život, založený na - kromě objektivity, poctivosti, spravedlnosti,
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soudnosti, milosrdenství, odpuštění, soucitu, empatii, pochopení a přijetí laskavosti, toleranci, respektu a uznání.
Vaší rolí, jako Mých pravých představitelů na planetě Nula, je stát se takovými
příklady ilustrace a demonstrace. Nuže, neříkám, že bude lehkým úkolem se tak
chovat, ať už vůči sobě, nebo vůči jiným. Na druhou stranu však není nemožné
dosáhnout tento cíl, pokud poznáte důležitost tohoto postoje, chování a vztahu
k sobě i k jiným.
Vezměte si například někoho, dokonce i mezi vámi, kdo se vám jeví jako
odměřený, chladný, lhostejný, zvláštní nebo podivný podle vašeho pojímání
jeho/její osobnosti nebo povahy, nebo celkového charakteru, tím, jaká je nebo
jaká se vám zdá individualita nebo osobnost té osoby. Ve společnosti takových
jedinců se cítíte velice nepříjemně, nejistě, stísněně, zablokovaně a tak
podobně. Kvůli tomu se vyhýbáte jejich společnosti, nechcete být v jejich
blízkosti nebo nechcete s nimi mít nic co do činění, nebo se s nimi stýkat. Je pro
vás nesmírně těžké tolerovat jejich přítomnost, prokazovat jim laskavost,
respektovat je nebo si jich vážit. Jaký je to postoj? Zřejmě, když se cítíte nejistě,
nepříjemně, zablokovaně či jakkoliv podobně, pociťujete negativní emoce.
Takové emoce jsou z negativního stavu nebo vznikají v negativním stavu. Kvůli
faktu, že jsou z negativního stavu, pokud je pociťujete, pokud je zažíváte, pokud
je projevujete, ať si jakkoliv myslíte, že jsou omluvitelné ve vztahu k takovým
nesnesitelným jedincům, jste pod vlivem negativního stavu. V tom případě
ohrožujete sebe a své poslání, protože jsou doširoka otevřeny dveře vlivu
renegátů, kteří si nic nepřejí více než získat takový průlom, aby odklonili vaše
energie ode Mne a od Mé věci k nim a k jejich věci.
Během tvé návštěvy v Evropě, Petře, jakož i u některých jedinců v této zemi,
setkal ses s tímto problémem u Mých představitelů. Dokonce i ve tvém
vlastním případě, Petře, se cítíš velmi nepříjemně s takovými jedinci a máš
tendenci se jim vyhýbat nebo hovořit s nimi po telefonu, nebo jinak, nakolik je
to jen možné. Do této chvíle bylo takové chování a postoj z vaší strany
tolerovatelné, jelikož bylo nutné se vyhnout mrhání vaším časem a energií na
někoho, kdo měl podle vašeho názoru takovou nesnesitelnou povahu. Avšak od
této chvíle, přesně od tohoto okamžiku, takový typ chování a postoje už více
není přijatelný, tolerovatelný nebo akceptovatelný. Je velmi důležité, abyste se
ve svém vlastním postoji k sobě samému/samé a v postoji k jiným všichni
naučili laskavosti, tolerance, respektu a uznání.
Jak si pamatuješ, Petře, ze své návštěvy Evropy, ve dvou případech jste se jak
ty, tak i všichni, kteří se zúčastnili setkání s tebou, chovali tak nepokojně,
nepříjemně a vyhýbavě vůči dvěma jedincům na dvou různých místech.
V tomto ohledu bylo zajímavé, že ostatní navenek nebo zevně neukazovali
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žádný takový vyhýbavý typ chování. Ale jeden za druhým přicházeli k tobě a
ztěžovali si, jací jsou nebo jak se chovají ti jedinci. A to samé existuje ve vztahu
k některým, kteří se nacházejí ve tvé části světa. Jinými slovy, pro ně i pro tebe,
Petře, bylo nesmírně těžké být v přítomnosti zmíněných jedinců.
Problémem takového pochopitelného chování a postoje je to, že nejenže vás to
uvádí do pozice bytí ve vlivu negativního stavu, ale vaše vyhýbání se zesiluje a
umožňuje to, jací jsou dotyční jedinci. A zde mluvíme jen o těch jedincích, kteří
jsou považováni za integrální součást Mého Nového zjevení, nebo kteří tvrdí, že
jsou. O co dříve byste mohli takový postoj projevit vůči někomu, kdo není
žádným způsobem spojen s Mým Novým zjevením! Jen vyzkoušej sebe a
všechny jedince, které znáš, ať už jsou, nebo nejsou spojeni s Mým Novým
zjevením, a zjisti, kolik z nich by se hodilo do této kategorie označované jako
netolerovatelná, nesnesitelná a hodná vyvarování? Jestliže budete pokračovat
ve starém postoji k nim, ať je to kdokoliv, připravujete je o to, aby viděli
příklady laskavosti, tolerance, respektu a uznání, a tak jim znemožňujete, aby
se v tomto ohledu změnili, nebo aby alespoň viděli jiný typ postoje, než na jaký
byli zvyklí. Nezapomínejte na jeden velice důležitý fakt uvedený mnohokrát
v Mém Novém zjevení, že jakákoliv možnost změny v lidském životě je možná
pouze na základě ilustrace a demonstrace příkladů chování a postoje někoho
jiného. Pokud takové příklady nemáte, v lidském životě a v pseudoživotě
obyvatel negativního stavu všeobecně se nemohou uskutečnit žádné změny. Co
myslíte, proč se nazýváte Mými představiteli? Přesně za tímto účelem. Příklady
vašeho vlastního života, tím, jak zacházíte se sebou a s jinými, dáváte takové
důležité příklady, které budou využity, aby zahájili fundamentální a podstatné
změny v chování všech ostatních, kteří jsou v současnosti podle vašeho názoru
nesnesitelné, netolerovatelné či podobné povahy.
Tato záležitost má ale také další stránku. Jak víš, každý jedinec souhlasil s tím,
že se stane čímkoliv, čím je, a že bude mít jakékoliv chování a životní styl, jaké
prokazuje nebo jaký vede. Taková volba má přesně definovaný účel. Poněvadž
má takový účel a slouží nějakému užitku, abyste jim umožnili se projevit,
potřebujete ukázat laskavost vůči jejich potřebě být takoví, jací jsou.
Potřebujete být tolerantní, uctiví a oceňující k jejich životnímu stylu, osobnosti
a individualitě, ať by to bylo pro vás jakkoliv těžké.
Co v tomto ohledu musíte pochopit, je to, že v jistém mysteriózním smyslu se
nacházíte v té fázi života, která je na jeho úplném konci - objektivně i
subjektivně (v bezčasovém a bezprostorovém smyslu). Tento konec znamená
také konec rolí a pozic dotyčných jedinců. Aby se přivodil tento konec a aby se
jim zpřístupnilo něco jiného, shodnější s přirozeností pozitivního stavu, někdo
jim musí dát příklad, jakým od této chvíle být, a jakým už více nebýt. Kvůli
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tomuto konci jejich starý životní styl by už více nebyl udržitelný, protože právě
vyčerpává svou užitečnost, kvůli faktu, že posloužil svému účelu. Tudíž
pokračování v tomto životě by bylo velmi neproduktivní. A nejen to, ale bránilo
by to možnosti eliminace negativního stavu.
Další stránkou jejich dobrovolného bytí v takové, podle vašeho názoru,
nepříjemné roli, je to, aby ve vás aktivovali potřebu naučit se, jak být ke
každému laskavý, tolerantní, uctivý a uznalý. Koneckonců, dělají přesně to, co
se od nich až do tohoto okamžiku očekávalo. Jejich individualita a osobnost, to,
jací jsou, jsou tedy nepřímo příspěvkovým faktorem, který ve vás aktivuje nebo
vám umožňuje dosáhnout atributy pozitivního stavu, a tím Mé Absolutní
Atributy, prostřednictvím kterých jednám a navazuji vztah s každým, bez
ohledu na to, jaký je to jedinec. Protože jste Moji představitelé - pokud jste
s tím souhlasili ze své svobodné vůle a volby - jste velmi důležitými prostředky,
pomocí kterých manifestuji Mé Absolutní Atributy ve vašich relativních
kondicích. Vašim novým životním stylem umožňujete, aby se těm jedincům
pomohlo, až přijde čas, aby se stali neoddělitelnou součástí Mého pozitivního
stavu - pokud ne teď na planetě Nula, tak potom po jejich příchodu do
duchovního světa.
Aby se vám ulehčilo navazování vztahu s jedinci této povahy, bez ohledu na to,
zda jsou, nebo nejsou spojeni s Mým Novým zjevením, radilo by se vám, abyste
použili metody vám naznačené v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Jak si
pamatuješ, bylo tam řečeno, že v případě takové povahy navazujete vztah se
Mnou v nich. Jak víš, Já jsem plně přítomen v každého schopnosti volit a měnit
se. Pokud se soustředíte na tento faktor, ačkoli někdy je těžké si představit
Mou přítomnost v jedincích takové, podle vašeho názoru, nepříznivé povahy
(pamatuješ se, Petře, na případ muže, s nímž ses setkal v ulicích Moskvy?),
bude pro vás mnohem snadnější být k nim laskavější, tolerantnější, uctivější a
uznalejší, než by tomu bylo jinak.
Koneckonců, zapamatujte si, prosím, tento důležitý faktor. Jestliže jsem
v každého schopnosti volit a měnit se, na které závisí jeho/její život nebo, abych
to řekl jinak, přesněji, jestliže život každého závisí na Mé přítomnosti v něm/
v ní, potom v tom případě, pokud jste nelaskaví, netolerantní, neuctiví a
neuznalí k jedincům této povahy, jste nakonec nelaskaví, netolerantní, neuctiví
a neuznalí k sobě samým a ke Mně ve vás. Vzpomeňte si, prosím, jak to bylo
uvedeno v jednom z posledních Dialogů, že jak jednáte se sebou, tak jednáte se
Mnou a s ostatními, a naopak: Jak jednáte s jinými a se Mnou, tak jednáte se
sebou. Na vyšší, duchovní úrovni existuje nepřetržitá vzájemná spojitost vás
všech prostřednictvím a pomocí Mé přítomnosti v každém - společný
jmenovatel všech a všeho ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Toto
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je důvod, proč říkáme, že jak jednáte se sebou, tak jednáte s ostatními a se
Mnou; a jak jednáte se Mnou a s ostatními, tak jednáte se sebou.
Dalším důležitým bodem v tomto ohledu je záležitost individuality a zosobnění,
která byla tolikrát uvedena do vaší pozornosti. Jak víš, pravý život pozitivního
stavu a funkce všech v pozitivním stavu, to, jak je určována jejich role, pozice a
umístění, je založena na individualizaci a zosobnění. Vy všichni, zde i tam, i
všude jinde, jste přede Mnou jedinečnými a odlišnými jedinci. Nikdo z vás není
stejný. Důvod tohoto faktu lze najít ve způsobu, jakým postupuje a jakým se
uskutečňuje proces Mého tvoření. Jak jste si vědomi, Já obsahuji nekonečné a
nevyčerpatelné počty prvků a jejich příslušných částic, ze kterých a pomocí
kterých je každý jedinec stvořen nebo je mu/jí umožněno vzniknout a existovat.
Tyto prvky a částice jsou nekonečně odlišné a jedinečné. Neexistuje ani jediný
prvek nebo částice, který by měl takovou stejnou nebo podobnou povahu jako
nějaký jiný. Proto je nemožné, aby byl nějaký jedinec, kterého přirozenost
pochází z toho či onoho prvku nebo částice, ve své vlastní přirozenosti stejný
nebo podobný nějakému jinému jedinci. Všechny stimuly, motivace, ochota,
tvořivost, jedinečný příspěvek k životu a všechno ostatní představitelné i
nepředstavitelné u každého jedince pramení z tohoto faktoru nekonečné
jedinečnosti a odlišnosti. Takto je strukturováno Mé Stvoření a všichni jeho
obyvatelé a sentientní entity. Tato struktura reflektuje Mou Absolutní
Přirozenost. Absolutnost Mé Přirozenosti se promítá do toho relativního
prostřednictvím vytvoření nekonečných variet jedinečností a odlišností v jejich
vlastním způsobu fungování.
Kdyby měl ale takový způsob nepřetržitě pokračovat dál, negativní stav se
všemi jeho relativními manifestacemi a pseudoživotním stylem by nemohl být
nikdy zaveden. Aby se tedy aktivoval negativní stav, bylo nezbytné se co nejvíc
odklonit od tohoto uspořádání. I když v konečném výsledku při ustanovení
života negativního stavu nebylo možné přijít s úplnou stejností a uniformitou
tvorů a lidí zfabrikovaných pseudotvůrci za tím účelem, bylo možné dát důraz a
váhu životních hodnot někde jinde, jako protiklad k tomu, jak je to v pozitivním
stavu. Důvod, proč nebylo možné nastolit takovou stejnost a uniformitu, která
by se úplně a kompletně příčila nebo která by vykořenila povahu pravého
života, zrcadlíce se v těchto nekonečných varietách odlišností a jedinečností,
byl ten, jak si pamatujete, že žádnému typu života nebo pseudoživota nebylo
dovoleno, aby byl založen za nějakých jiných podmínek než za podmínek
svobody volby a schopnosti volit a měnit se. Ať se fabrikátoři tohoto jiného
typu života jakkoliv usilovně a s jakoukoliv zdokonalenou rafinovaností
pokoušeli přijít s něčím jiným, každá jejich fabrikace založená na vyloučení toho
faktoru skončila spontánním potratem. Toto je pravidlo každého tvořivého a
pseudotvořivého úsilí. Žádná jiná možnost neexistuje. Jednoduše tak - tečka.
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Kdokoliv, kdo by chtěl stvořit nebo zfabrikovat jakýkoliv typ sentientního života,
neměl by jiné východisko, pokud by chtěl uspět, než své tvořivé, nebo
pseudotvořivé úsilí založit na těch nevyhnutelných podmínkách života - na
svobodě volby a schopnosti volit a měnit se.
Aby se tedy dosáhlo, aby negativní stav vzkvétal a demonstroval svou
přirozenost a svůj pseudoživot, bylo nutné odchýlit se od správné hierarchie
duchovní organizace života takovým způsobem, aby se proklamovalo, že
individuality, jedinečnosti a odlišnosti nejsou ničím, nebo alespoň že jsou
nejméně důležitými faktory života, a namísto toho prohlašovat, že kolektiv,
celek jakékoliv společnosti, uniformita, stejnost, všeobecnost a podobné
faktory, neslučitelné s životem pozitivního stavu, jsou vším. Takže individualita,
jedinečnost, odlišnost a všechno ostatní, tak vlastní životu pozitivního stavu,
muselo být obětováno, všeobecnosti, kolektivu a podobným faktorům
negativního stavu, které ovládají život všech jeho obyvatel.
Pokus založit takový život se v jisté míře odráží ve struktuře některých druhů na
vaší planetě - například úly včel nebo mraveniště. Na lidské úrovni se tato
tendence zrcadlila v komunistických zemích, zejména v bývalém Sovětském
svazu, a v bývalých fašistických zemích, především v nacistickém Německu. Do
určité míry se zrcadlí i ve všech diktátorských typech politických systémů.
Jak ale víš, udržet takový destruktivní politický systém si vyžadovalo mnoho
úsilí, moc a sílu, se složitým systémem špionáže a kontroly občanů takových
zemí. V momentě, kdy se tato kontrola oslabila, znamenalo to konec těch
systémů. Individualita a odlišnosti se samy opětovně potvrdily v životech všech
zmíněných zemí. Ty systémy tedy v podstatě nikdy nefungovaly příliš dobře.
Nejenže příliš dobře nefungovaly, ale nakonec udusily a potlačily jakékoliv
stimuly, motivace a tvořivé snahy každého jedince v těch zemích. Pravé tvořivé
snahy, stimuly, inspirace a motivace dělat cokoliv užitečné mohou vzejít pouze
z jedinečnosti a odlišnosti každého jedince. Důvodem je to, že v té jedinečné
individualitě a nekonečné odlišnosti každé sentientní entity se zrcadlím Já ve
Své Vlastní Přirozenosti. Tento fakt nás přivádí k náležitému chápání a vnímání
toho, jaká je vlastně Má Pravá Absolutní Přirozenost. Jestliže je každá sentientní
entita právem jedinečný a nekonečně odlišný jedinec a osobnost a jestliže
v pravé realitě jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí nemůže být
nikdo stejný nebo uniformní, odkud potom berou tuto jedinečnou
individualizovanou a zosobněnou přirozenost? Od Jednoho a Jediného
Absolutního Jedince, Který je Jeho/Její Vlastní Absolutní a jedinou
Individualitou, Jedinečností a Odlišností ve všech nekonečných počtech aspektů
Jeho/Její Přirozenosti - ode Mne - od Pána Ježíše Krista. Všechny sentientní
entity tedy zrcadlí tuto přirozenost ve své vlastní relativní kondici.
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Tento faktor vám říká další příběh o tom, jak Mě a Mou Pravou Absolutní
Přirozenost zkreslit, popřít nebo odmítnout. Jestliže odmítnete nebo podceníte
nebo degradujete nebo ponížíte individualitu, odlišnost, jedinečnost každého
jedince a jestliže vyzdvihnete a povýšíte nade vše takzvanou kolektivitu,
stejnost, uniformitu a podobné vlastnosti, potom v tom případě popíráte Mne a
Mou Přirozenost. Toto byl důvod, proč byl dán takový důraz na nadřazený
význam kolektivu a společnosti jako celku a proč se na individualitu a odlišnost
pohlíželo shora. Od nedávné doby je tato tendence velmi v popředí všech snah
na vaší planetě, včetně Spojených států. Jediné, o čem nyní slýcháváte, je
takzvaná týmová práce, kolektivní úsilí a společné základy. Na všechno ostatní
se pohlíží s nelibostí. Dokonce vás mohou vyhodit ze zaměstnání z důvodu, že
nejste dobrý týmový hráč a že jste od nich příliš odlišný a příliš
individualizovaný. Tato situace zvěstuje úplné pseudovítězství negativního
stavu na vaší planetě, které je založeno na takové filosofii týmové práce.
Vraťme se ale k záležitosti laskavosti, tolerance, respektu a uznání. Tyto
vlastnosti, atributy a rysy jsou velmi potřebné, aby se vzdorovalo tendenci
negativního stavu vymazat individualitu, odlišnosti a jedinečnost lidí a všech
ostatních v jeho doméně. Pokud ve svém životě rozvinete tyto atributy
pozitivního stavu, a nakonec atributy Mé Absolutní Nové Přirozenosti, budete
schopni s plným pochopením přijmout každého takového, jaký je ve své vlastní
jedinečné manifestaci a roli, ať je jakkoliv divný nebo zvláštní nebo odlišný nebo
chladný nebo rezervovaný nebo lhostejný a ať se v jeho/její společnosti cítíte
jakkoliv nepříjemně, stísněně a mizerně; a ať byste se jakkoliv rádi vyhnuli
jeho/její společnosti nebo ho/ji zapudili ze svého života. Skutečně pochopte,
prosím, že pro vás jistým mystickým způsobem jsou takoví jedinci v rozporu se
zavedením negativního stavu, který se je snaží donutit, aby byli jako všichni
ostatní v jejich doméně. Jsou to nekonformisté, kteří prostřednictvím svého
typického individualistického chování odmítají životní styl negativního stavu. Že
si přitom počínají trochu negativním způsobem, nebo zcela negativním
způsobem, je jiný příběh. V tomto ohledu je vaší rolí, jako Mých pravých
představitelů, dát jim příklad, jak být přede Mnou individualitami pozitivním
způsobem. Tento pozitivní způsob je obsažen v tom, že jste milosrdní,
odpouštějící, soucitní, empatičtí, chápaví, přijímající, laskaví, tolerantní, uctivý a
uznalí k nim i ke své vlastní pozici, osudu, roli, individualitě, odlišnosti a
jedinečnosti. Tím, že jste takoví, přinášíte do jejich života, jakož i do svého
vlastního života Mou Pravou Přirozenost, která je zakořeněna v Mé Absolutní
Individualitě, Jedinečnosti a Odlišnosti, protože Já jsem Jediný Absolutní
Jedinec, ze Kterého/Které pocházejí a jsou ustanoveny všechny ostatní
individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Tímto faktorem připravujete cestu
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úspěšné a účinné eliminaci pseudoživota negativního stavu a lidského života
v jeho negativních aspektech.
A toto nás přivádí k odpovědi na otázku Beth Ann. Jestliže je každý jedinec
nejen jedinečný, stojící přede Mnou jako nekonečně odlišná a jedinečná
sentientní entita, ale je také někým, kdo nejenže v sobě nese Můj jedinečný a
odlišný prvek a částici, ale jehož život na tom prvku nebo částici závisí a jehož
schopnost být tím, čím je, úplně a kompletně závisí na té jedinečnosti a
individualitě odvozené z Mého jedinečného a odlišného prvku nebo částice,
potom v tom případě všechny jeho/její stimuly, motivace, snahy a tvořivé úsilí
budou určovány povahou Zdroje, ze kterého byl stvořen. Bude plně odrážet tu
přirozenost té specifické jedinečné a odlišné částice nebo prvku. Kvůli faktu, že
se v jakémkoliv takovém prvku a částici nacházím ve Své Absolutní plnosti,
specifičnost a jedinečnost jakéhokoliv tvořivého úsilí z Mé Strany se projeví
pomocí a prostřednictvím jedinečných jedinců, kteří jsou nositeli té zvláštnosti
a jedinečnosti. Jak tvořím? Podle Sebe, prostřednictvím Sebe, skrze Sebe a ze
Sebe, a zároveň prostřednictvím, pomocí a společně se všemi ostatními, které
jsem obdařil Svým Specifickým, Jedinečným a Odlišným Prvkem nebo Částicí
přesně za tím účelem - spolutvořit se Mnou.
Jde tu o fakt, že kvůli zcela jedinečné, specifické, odlišné a neopakovatelné
nebo nekopírovatelné povaze jakéhokoliv takového prvku nebo částice se Mé
Osobní Tvořivé Úsilí, které je nepřetržité a neutuchající, šíří mezi všechny
sentientní entity. Proto je každá sentientní entita zodpovědná Mně a sobě
samotné za neustálé tvoření něčeho nového a odlišného z pozice toho
jedinečného, odlišného a individualizovaného prvku nebo částice, která je
v něm/ v ní obsažena a která ho/ji dělá tím, čím skutečně je ve své vlastní
individualitě, jedinečnosti a odlišnosti. Toto specifické nové a odlišné nemůže,
na základě samotné své přirozenosti, pocházet od nikoho jiného než od
každého dotyčného jedince. V souhrnu tvořivých snah všech sentientních entit
se v jejich vlastních specifických jedinečných a odlišných pozicích a rolích plně
manifestuje Mé Absolutní Tvořivé Úsilí. Jelikož jsem na základě Samotné Své
Přirozenosti Absolutní Stvořitel, každý, kdo pochází z Mých nekonečně
jedinečných a odlišných tvořivých prvků nebo částic, se na základě toho faktoru
stává Mým spolutvůrcem. Takto potřebujete chápat termín ‚spolutvůrce‘ a to,
co znamená.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za toto vysvětlení a za všechno, co jsi nám v tomto
Dialogu oznámil. Je ještě něco, co bys chtěl dnes uvést do naší pozornosti?
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Někdy jindy, brzy. Buď
nějaký čas s Manfredem. Přeji vám příjemné společné chvíle.
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Dialog 114
10. října 1999
Peter: Během mé brzké ranní meditativní procházky mi začalo být jasné, že bys
chtěl pokračovat v naší diskusi o záležitostech, které byly nastoleny v Dialogu
113. Osobně jsem cítil, jako kdyby ohledně zmíněných záležitostí nebylo něco
dokončeno. Chtěl bych se Tě tedy pokorně zeptat, zda bys chtěl pokračovat
v naší diskusi o tématu vzneseném v předcházejícím Dialogu.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Potřebujeme pokračovat ve
zmíněném rozhovoru. A děkuji ti, že sis na to našel prostor v toto nedělní ráno.
Jsou v podstatě dva aspekty, kterých se potřebujeme dotknout. Jeden z těch
aspektů se týká duchovně-filosofického uspořádání diskutovaných atributů,
toho, jak zapadají do celkové Mé Absolutní Přirozenosti, jakož i do celkové vaší
relativní přirozenosti. Jak si pamatuješ, v tom Dialogu byla vznesena záležitost
důležitosti uvedených atributů ve vztahu k Mému chování k Sobě
Samému/Samé a k ostatním. Byly to, kromě všech ostatních, laskavost,
tolerance, respekt, uznání.
Ten další aspekt se týká vzájemných vnějších i vnitřních vztahů, ke kterým
dochází mezi vámi všemi, způsobem, jakým máte vztah ke Mně, k sobě
samému/samé a k sobě navzájem. Začněme prvním aspektem a potom se
dotkneme dalšího aspektu.
Jestliže se podíváme na pravý význam diskutovaných atributů, na to, jaká je
jejich povaha a jak zapadají do celkové Mé Absolutní Přirozenosti a vaší vlastní
přirozenosti, pak dospějete k závěru, že se neoddělitelně týkají dvou hlavních
složek, ze kterých pozůstává nejen Má Absolutní Přirozenost, ale i přirozenost
všech sentientních entit. Jak víš, těmito dvěma složkami jsou: Má Absolutní
Feminita a Má Absolutní Maskulinita. V širším a vyšším smyslu můžeme Mou
Absolutní Feminitu pojímat jako Mou Absolutní Božskou Lásku a Božské Dobro,
a Mou Absolutní Maskulinitu jako Mou Absolutní Božskou Moudrost a Božskou
Pravdu.
Jestliže tedy aplikujeme diskutované atributy na tyto složky, potom můžete
dospět ke správnému závěru, že laskavost a uznání jsou z Mé Absolutní Božské
Lásky a Božského Dobra a z Mé Absolutní Feminity; a tolerance a respekt jsou
z Mé Absolutní Božské Moudrosti a Božské Pravdy a z Mé Absolutní
Maskulinity. Při aplikaci těchto atributů na vaše vlastní individuality a osobnosti
se tyto také týkají vaší vlastní feminity a maskulinity a typu vaší vlastní lásky,
dobra, moudrosti a pravdy, podle kterých je strukturováno vaše ‚já jsem‘.
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Jestliže jste naplněni pravou láskou, dobrem, moudrostí a pravdou, které
pocházejí a které jsou na vás přeneseny z Mé Absolutní Božské Lásky, Dobra,
Moudrosti a Pravdy, potom v tomto případě budete přirozeně ve svém
každodenním životě, fungování, postoji, myšlenkách, pocitech, záměru a
chování mít a projevovat jedině laskavost, toleranci, respekt a uznání, jakož i
všechny ostatní atributy pozitivní povahy (objektivitu, poctivost, spravedlnost,
soudnost, milosrdenství, odpuštění soucit, empatii, pochopení, přijetí a všechny
ostatní pozitivní rysy a vlastnosti, které pocházejí a které jsou z Mé Absolutní
Absolutně Pozitivní Přirozenosti).
Takže, co se stane, pokud se ocitnete v situaci nebo ve vztahu, který ve vás
vyvolává pocit nejistoty, nepohody, netolerantnosti, neúcty, nepřívětivosti a
neuznání, nutíce vás vyhnout se lidem, jež způsobují, že se tak cítíte? Zjevně
v takových případech nepůsobíte ze Mne ve vás, ale z toho aspektu vašeho
nadělení, který nevzešel z Mé Pozitivní Přirozenosti. Jinými slovy, v tom případě
fungujete z pozice své typické lidské přirozenosti nebo z pozice negativního
stavu. Koneckonců, nikdy nezapomínejte, že takové pocity jako nepřívětivost,
intolerance, neúcta a neuznání byly vynalezeny a dány do sentientních myslí
aktivátory negativního stavu. Vím, že je to pro vás velmi nepříjemné prohlášení.
Koneckonců, jsouce v lidském životě, čas od času všichni prožíváte a
projevujete v sobě takové negativní emoce, stavy a kondice. Z tohoto tedy
logicky plyne, že vždy, když jich cítíte nebo projevujete, jste nutně pod vlivem
negativního stavu.
Jak z tohoto prohlášení vidíte, být v lidské kůži není vůbec snadné. Lidská část
vaší přirozenosti byla úmyslně strukturována takovým způsobem, aby vás
učinila nelaskavými, netolerantními, neuctivými a neuznalými, jakož i vším
ostatním, co je opakem výše zmíněných rysů a vlastností pozitivního stavu.
Jedním z hlavních důvodů, proč byla lidská přirozenost strukturována takovým
způsobem, bylo vykořenit pojem individuality, jedinečnosti a nekonečných
odlišností. Protože každý jeden z vás, ať je to kdokoliv a v jakémkoliv čase ve
Stvoření, pseudostvoření a na planetě Nula, je přede Mnou, jako před Jedním a
Jediným Absolutním Jedincem, nekonečně nekonečný a odlišný jedinec, kvůli
vzepření se této struktuře pozitivního stavu bylo nutné vyvinout, zavést a
realizovat něco, co by způsobilo, aby lidé byli stísnění, necítili se dobře, aby byli
netolerantní, nelaskaví, neuctiví, neuznalí, nenávistní a zlomyslní vůči sobě
navzájem a vůči svým jedinečným individualitám. Jelikož jste jiní než ti ostatní,
vaše zjevná odlišnost od nich se stává dostatečným základem na to, abyste je
odmítali, nenáviděli je, pohrdali nimi, vyhýbali se jim, nechtěli mít s nimi nic
společné, byli k nim netolerantní, nelaskaví, neuznalí, neuctiví k jejich vlastní
individualitě a všechno ostatní, poskytujíce vám dostatečné ospravedlnění a
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zdůvodnění pro vaše negativní chování, postoj a vztah k nim a k jejich
odlišnostem.
A toto nás přivádí k druhému aspektu naší diskuse. Ve vztahu k jiným, co se
týká způsobu vašeho myšlení, cítění, jednání, chování a vážení si jiných,
potřebujete vzít do úvahy ten faktor, že jakýkoliv vztah je vždy obousměrná
ulice. Co myslíme tímto prohlášením? Uvažujte tento fakt. Ve společnosti
někoho se cítíte stísněně, nepříjemně, mizerně a děláte všechno, co je ve vašich
silách, abyste se vyhnuli společnosti takových lidí, odmítajíce s nimi
komunikovat atd. Jinými slovy, ať si myslíte cokoliv, na základě takového
postoje jste vůči takovým jedincům nelaskaví, netolerantní, neuctiví a neuznalí.
Napadlo vás ale někdy, co si někdo jiný myslí o vás, jací jste, co jste za osobu,
jak se chováte, co cítíte, jak hovoříte, jak navazujete vztahy, jak chodíte nebo
podobně?
Jak tedy z těchto faktů vidíte, nejde jen o to, jaký vy máte názor na někoho
jiného, ale i o to, jaký má někdo jiný názor na vás. Už jste se v tomto ohledu
někdy zeptali sami sebe, proč se vám snad někteří lidé vyhýbají, cítíce se
nepohodlně a stísněně ve vaší společnosti a kvůli tomu, jací jste, kvůli způsobu,
jakým hovoříte, chováte se jednáte nebo podobně? Popřemýšlejte o tom,
prozkoumejte se v tomto ohledu a zeptejte se sami sebe, co je ve vás, ve vašem
postoji a chování, co některé lidi odpuzuje. Z pozice bytí typickým člověkem
bude vaší tendencí mít přirozeně sklon hledat chybu u někoho jiného a ne u
sebe nebo v tom, jací jste nebo jak se chováte. Je mnohem snadnější vidět
problémy u jiných jedinců, problémy, které vás odpuzují, než vidět současně
problémy u sebe, které mohou celkem snadno odpuzovat některé jiné jedince.
Podle jejich názoru jste to vy, kdo je nelaskavý, netolerantní, bezohledný a
necitlivý, a ne oni.
S touto situací je ten problém, že nemůžete ze sebe vystoupit a pozorovat nebo
sledovat sebe nebo své chování, postoje, činy či cokoliv, co děláte. Vidíte pouze
to, jak se jiní jedinci chovají, jak jednají, navazují vztahy nebo jací jsou. Proto
byste měli tendenci ospravedlňovat a odůvodňovat své chování a to, jací jste,
ignorujíce fakt, že byste to mohli být vy nebo vaše individualita a odlišnosti, co
zase v jiných lidech vzbuzuje potřebu, aby se vám vyhýbali, odmítali vás,
nechtěli mít s vámi nic společné, aby k vám byli nelaskaví, bezohlední,
netolerantní, neuznalí atd. A potom se divíte, proč někteří lidé, které dokonce
milujete a považujete za velmi blízké, se vám vyhýbají, neodpovídají na vaše
telefonáty nebo neodpovídají na vaše dopisy atd.
O co zde ve skutečnosti jde? Důvod, proč o této záležitosti diskutujeme, je ten,
že jako Moji praví představitelé se potřebujete dívat nejen na jiné, ale hlavně a
v první řadě na sebe, abyste určili, co je ve vás, co by některé lidi mohlo
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odpuzovat. Jak víte, druhé lidi nemůžete změnit. Jedině sebe můžete změnit.
Tím, že změníte sebe v tomto ohledu, dáváte příklad ostatním, jak se změnit.
Zároveň tím, že změníte sebe, dáváte příležitost ostatním, které jste předtím
odpuzovali, aby změnili svůj postoj k vám. Můj pravý představitel, na základě
povahy toho, že je Mým pravým představitelem, bude vždy nejprve pátrat, zda
v něm ještě stále neexistuje něco, co by ostatním jedincům znemožňovalo, aby
měli k němu/ní čistě pozitivní, milující, laskavý, uctivý, tolerantní a oceňující
vztah. Namísto toho, aby se pokoušeli určit, co je v jiných, co toto znemožňuje,
obrátí svou pozornost na sebe a napraví tu situaci u sebe bez toho, aby chtěl po
někom jiném, aby se změnil nebo aby nejprve dotyčný vykonal toto
sebezkoumání.
Vstoupili jsme do fáze tohoto posunu, zvěstované příchodem Manfreda do
Santa Barbary, která si rozhodně a naléhavě vyžaduje od každého jednoho, kdo
přijal roli Mého pravého představitele, aby znovu prozkoumal své vlastní
chování, postoje, pocity, myšlenky a všechno ostatní ohledně toho, jaký má
vztah k ostatním, k sobě a hlavně ke Mně. Jak si dobře pamatuješ, a toto
opakujeme zas a znovu, nemůžete mít milující, laskavý, zdvořilý, oceňující,
tolerantní a obecně pozitivní vztah ke Mně, pokud nemáte takový stejný vztah
k ostatním a k sobě samým. V tomto ohledu jsme všichni vzájemně propojeni.
Kvůli tomu se musíte velice rychle naučit tolerovat, respektovat, uznávat a být
milí ke své vlastní jedinečnosti, individualitě a odlišnosti, a také ve stejné míře i
k jedinečnostem, individualitám a odlišnostem jiných, a v nejzazším smyslu
k Mé Absolutní Jedinečnosti, Individualitě a Odlišnosti. Toto je vašim
nejdůležitějším společným jmenovatelem. Jak z těchto faktů vidíš, vašim nejvíce
společným jmenovatelem, kromě toho, co bylo o to řečeno předtím, jsou vaše
jedinečné jedinečnosti, individuality a odlišnosti. V tom jste si všichni absolutně
rovni. A v tom se ve svém relativním stavu přibližujete Mé Absolutní
Přirozenosti, která je Absolutně Jedinečná, Absolutně Individuální a Absolutně
Odlišná, přesahující všechny a všechno.
Aby tedy byly na planetě Nula připraveny podmínky na to, aby se stala planetou
Kladného Čísla, nebo aby se zóna vymístění stala zónou umístění, je
nevyhnutelné ustanovit jiný základ, na kterém by se mohl formovat jakýkoliv
typ vztahu jejích obyvatel. Pokud má někdy získat čistě pozitivní charakter, jaký
by v první řadě měla mít, pro všechny její obyvatele bude nevyhnutelné, aby se
naučili navazovat mezi sebou vzájemný vztah takovým způsobem, jak je to
v pozitivním stavu. Na základě toho, co bylo řečeno výše, je takový vztah
nezbytné formovat z pozice jednoho nekonečně jedinečného a odlišného
jedince k druhému nekonečně jedinečnému a odlišnému jedinci. Ať je každý
jedinec v porovnání s vaší vlastní individualitou a odlišností jakkoliv jiný, ten
jedinec zrcadlí ten aspekt Mého jedinečného a odlišného prvku nebo částice,
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který neexistuje v nikom nebo v ničem jiném. Proto je velmi rozhodující a
kritické, abyste se naučili respektovat, cenit si, být tolerantní a laskaví vůči
každému takovému jedinci, ať se vám jeví jakkoliv nebo ať jsou jeho/její
chování, skutky, postoje či cokoliv, co má, jakkoliv odměřené,
neakceptovatelné, netolerovatelné nebo nepochopitelné. Vaší rolí jako Mých
pravých představitelů je ustanovit v tomto ohledu ve vašem vlastním životě a
ve všech aspektech vašich vztahů vůči jiným tento typ pozitivního chování,
postoje a životního stylu. Tím připravujete tuto planetu, jakož i celou zónu
vymístění na to, aby se zbavily své prokleté pozice.
Co se týká lidské stránky vašeho života, jakož i negativního stavu všeobecně,
tam je situace poněkud jiná. Aby negativní stav podkopal nebo oklamal vaši
schopnost stát se k druhým laskaví, tolerantní, uctiví a oceňující a schopní
akceptovat jiné takové, jací jsou ve své vlastní jedinečné individualitě a
odlišnosti, bez toho, abyste očekávali cokoli jiné nebo souhlasnější s vaší vlastní
představou o tom, jací by měli být nebo jak by se měli chovat, negativní stav
přišel v tomto ohledu s odlišnou taktikou. Jak víš, všechny jeho pokusy, jak
vykořenit individualitu, jedinečnost a odlišnost a zavést namísto toho
obecnosti, uniformitu a stejnost, byly zmařeny na základě faktoru principů a
zákonů, podle kterých může být stvořen, respektive zfabrikován jakýkoliv
sentientní život. Jelikož by takový život mohl být vytvořen pouze na základě
svobody volby a schopnosti volit a měnit se, a jelikož v té schopnosti a kondici
každého je Má jedinečná, odlišná a individuální přítomnost, na základě faktoru
té Mé přítomnosti, protože jsem nekonečně Individuální, Jedinečný a Odlišný,
ať děláte cokoli nebo ať byste se jakkoli pokoušeli zmanipulovat jakékoli
duchovní, duševní, genetické, fyzické či jakékoli faktory, každý takový jedinec
by po právu vyšel jako nekonečně jedinečný, odlišný a individuální.
Přestože nemůžete tento důležitý faktor a podmínku života vykořenit, nicméně
jste schopni pozměnit způsob chování, osobní rysy a vlastnosti, na základě
kterých si vytvoříte svůj vlastní druh jedinečných, odlišných a individuálních
vzorců chování, prostřednictvím kterých budete navazovat vztah s jinými
jedinci. Takže, když se toto dozvěděly síly negativního stavu, přišly s mnoha
rozdílnými negativními typy osobností a jejich vzorci, způsoby chování a
charakterem postoje, který vnutily mnoha lidem. Jedním z cílů tohoto
uspořádání bylo podrývat schopnost lidí navazovat rovným dílem se všemi
ostatními laskavý, uctivý, tolerantní a oceňující vztah. Máte tedy mezi sebou
jedince, kteří jsou odměření, chladní, rezervovaní, lhostejní, neschopní náležitě
komunikovat nebo se vyjadřovat; někteří z nich jsou protivní, nesnesitelní,
ohromující, hrubí, bezohlední; jiní jsou společensky, mentálně a profesionálně
neobratní; a další jsou příliš introvertní, nebo příliš extrovertní, nebo příliš
duševně vyšinutí, nebo příliš něco jiné. Tak či onak, být ve společnosti takových
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jedinců, stýkat se s nimi, komunikovat s nimi nebo s nimi dělat cokoli jiné, je
pro vás buď velmi těžké, nebo naprosto nesnesitelné, nepříjemné, znepokojivé
nebo vyloženě bídné.
Na druhou stranu, jak bylo uvedeno výše, vaše vlastní individualita, to, jací jste,
jak se chováte, jednáte, reagujete či cokoliv, by mohlo být pro někoho jiného
rovněž nesnesitelné, nepříjemné a nešťastné, jako je toto všechno ze strany
někoho jiného pro vás. V obou případech, pokud jste v tomto bodě, to jen
znamená, příznivě reagujete na uspořádání negativního stavu, který zfabrikoval
takové negativní rozdíly, aby podkopal vaši schopnost nebo ochotu, nebo aby
vám alespoň ztížil, pokud přímo neznemožnil, abyste byli laskaví, tolerantní,
uctiví a uznalí a všechno ostatní v pozitivním smyslu. S tímto důležitým
uvědoměním je nutné, abyste se jednou a provždy vzdali takového typu postoje
z vaší strany. Jestliže vám skutečně záleží na eliminaci negativního stavu a všech
negativních aspektů typické lidské přirozenosti a jestliže máte skutečně na
mysli a na srdci ustanovení plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu,
potom v tom případě se musíte naučit být tolerantní, být laskaví, být uctiví a
být uznalí vůči jiným, ať jsou jakkoli divní, chladní, rezervovaní, lhostejní,
protivní, nesnesitelní, ohromující či jakýkoliv.
Velmi často slýcháváte říkat lidi, že respektují a uznávají ostatní takové, jací
jsou, jakož i jejich volby být takoví ve své vlastní individualitě, vůbec ale netouží
nebo se nepotřebují s nimi stýkat, komunikovat s nimi nebo být v jejich
společnosti. A tento typ tvrzení slýcháváte často také od Mých představitelů.
Pokud máte takové druhy vztahů, potom jste stále ještě pod vlivem negativního
stavu. Je skutečně nemožné respektovat nebo uznávat někoho, pokud nejste
ochotni nebo pokud je pro vás nesmírně těžké být s nimi. Moji představitelé na
planetě Nula by měli vždy nechat své dveře otevřeny pro každého, kdo by chtěl
do nich vejít. Nebojte se, že by do vašich dveří mohl vejít někdo velmi negativní,
kdo by vás mohl ranit nebo vám ublížit nebo vám způsobit nenahraditelné
škody. Jste pod Mou ochranou. Dokonce i takovým jedincům byste měli
prokázat nejvyšší možnou laskavost, toleranci, úctu a uznání, protože si pouze
plní svůj vlastní program, který mají z negativního stavu. Nevíte, zda ty typy
entit na základě vašeho laskavého a uctivého postoje nezmění svůj negativní
program a zda následkem toho nekonvertují do pozitivního stavu. Jak jinak
byste mohli dát ilustrativní příklad toho, jaké je to být pozitivní, milující, dobrý,
tolerantní, laskavý, uctivý, oceňující, chápavý a akceptující, když ne svým
vlastním chováním a postojem, které jasně ukazují tyto pozitivní atributy?
Zcela jiným příběhem je to, pokud se někdo rozhodne vyhýbat se vám,
nekomunikovat s vámi nebo nemít s vámi nic společné z nějakých svých
vlastních důvodů. V tomto případě by bylo vaší povinností, za prvé, respektovat
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potřebu takového jedince vyhýbat se vám; a za druhé, doporučovalo by se vám,
abyste prověřili nebo prozkoumali sebe samého/samu, zda není něco ve vás, ve
vašem postoji, chování, jednání, způsobu vztahů nebo v čemkoli, co takového
jedince, takříkajíc, odpuzuje nebo co takového jedince dostává do pozice, že se
vám vyhýbá.
Na závěr tohoto Dialogu, buďte si, prosím, vědomi obrovského nebezpečí
ospravedlňování a odůvodňování potřeby mít takové škodlivé pocity, myšlenky,
postoje, chování či cokoliv vůči komukoliv. Pamatujte si, prosím, že lidé jsou
mistry v ospravedlňování a opodstatňování všech svých krutostí, ohavností a
praktik, které měly během celé své prohnilé a krvavé historie. Nikdy
neupadněte do takové kritické situace. Pokušení ospravedlňovat a
odůvodňovat své stanovisko v tomto ohledu bude obrovské. Pamatujte si to! A
to je všechno, co jsem dnes ráno chtěl dodat k diskutované záležitosti.
Doporučoval bych, abychom pro dnešek skončili. Přeji ti příjemný den.
Peter: Velmi Ti děkuji za tuto velmi aktuální a nesmírně důležitou připomínku.
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Dialog 115
12. října 1999
Peter: Včera po obědě jsem dostal dvě otázky od Borisa Bellu ze Slovenska.
Jeho první otázka se týká Tvé interakce s velice hříšnou ženou, což je
zaznamenáno v Lukášovi 7:36-50, a Tvého vztahu k ženám všeobecně; a jeho
druhá otázka se týká Tvého podobenství o ztraceném synu, zaznamenaném
také v Lukášovi 15:11-32. Chtěl by vědět, zda se ty dvě události nějak týkají
našich současných duchovních potřeb nebo zda je v nich nějaké poselství, které
by bylo možné aplikovat na naši současnou situaci v rámci aktuálně
probíhajícího posunu a jeho fáze tady-a-teď. Samozřejmě, jako vždy, než
odpovíš na tyto otázky, možná máš Ty něco, co bys chtěl doplnit nebo upřesnit,
o čem se domníváš, že potřebujeme vědět nebo že tomu musíme lépe
porozumět.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi mě požádal, abych hovořil nejprve Já,
než se budeme věnovat odpovědím na Borisovy otázky. Skutečně potřebujeme
rozvést nebo trochu více prozkoumat záležitosti vztahů mezi vámi - Mými
představiteli, jakož i vašich vztahů k jiným jedincům na vaší planetě i všude
jinde, kteří nejsou v kategorii Mých představitelů. Jinými slovy, potřebujeme
dále diskutovat o tématech vznesených v Dialozích 113 a 114.
Při analýze toho, co bylo v těch dvou Dialozích řečeno o atributech laskavosti,
tolerance, respektu a uznání, by se mohlo snadno usoudit, že by se měly
aplikovat bez rozdílu na všezahrnující aspekt celkové osobnosti a individuality
každého, s nímž přijdete do styku při svých každodenních setkáních na všech
úrovních svých aktivit. Bylo by chybou v úsudku dospět k tak nevhodnému
závěru.
Pokud jde o chápání záležitosti aplikace těchto atributů ve vašem každodenním
životě a jak přistupovat ke každému, kdo se při vašich interakcích dostane do
vašeho zorného pole, existují zde dva aspekty. První aspekt souvisí s definicí
termínů ‚laskavost‘, ‚tolerance‘, ‚respekt‘ a ‚uznání‘ a toho, co skutečně
znamenají a označují. Druhý aspekt souvisí s potřebou rozlišovat mezi
individualitou, jedinečností a odlišností každého a mezi jeho/jejími skutky, činy,
výkony a produkcí nebo výtvory. Jinými slovy, ve vztahu ke každému jedinci se
potřebujete dívat na dvě záležitosti: za prvé, potřebujete se naučit být laskaví,
tolerantní, uctiví a uznalí k individualitě, jedinečnosti a odlišnosti každého
jedince, k tomu, jak je strukturován charakter jeho/její osobnosti; a za druhé,
musíte se naučit správně hodnotit jeho/její výtvory, výkony, skutky a činy. Tyto
dvě důležité záležitosti, týkající se každého, je nezbytné důkladně analyzovat a
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posoudit, aby se mezi nimi rozlišovalo a aby se vědělo, jak by se měly uvedené
atributy aplikovat na každou z nich zvlášť.
V první situaci, jestliže máte co do činění s individualitou, jedinečností a
odlišností každého jedince a s tím, jak se jeví z hlediska strukturálního
uspořádání jeho/její osobnosti, je nutné zaujmout postoj bezpodmínečné
laskavosti, tolerance, respektu a uznání. Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím,
každý jedinec, co se týká jeho/její struktury a jeho/jejího vlastního ‚já jsem‘,
stojí přede Mnou ve své vlastní jedinečnosti, individualitě a odlišnosti. Nezáleží
na tom, jak se vám jeví ve své zevnější manifestaci, naplňuje účel, kvůli kterému
byl stvořen, respektive kvůli kterému se rozhodl být a existovat, nebo
pseudobýt a pseudoexistovat. Toto je ten kontext a chápání, z hlediska kterých
potřebujete každému dotyčnému jedinci prokázat svou bezpodmínečnou
laskavost, toleranci, respekt a uznání.
Na druhou stranu, jaký by měl být váš postoj vůči skutkům, činům, výkonům,
produktivitě nebo tvorbě jakéhokoliv takového jedince? Abychom si náležitě
zodpověděli tuto otázku, potřebujeme nejprve definovat, co uvedené atributy
znamenají nebo představují. Jak by mohly být chápány a prakticky aplikovány
z hlediska pojímání významu každého diskutovaného termínu?
Vezměme si je jeden po druhém. Co skutečně rozumíte pod slovem ‚laskavost‘
nebo být laskavý k někomu nebo něčemu? V našem pojímání slovo ‚laskavost‘
znamená schopnost prokázat někomu naše bezpodmínečné vroucí a pozitivní
pocity, které oznamují dotyčnému jedinci naše uznání jeho/její potřeby být
sám/sama sebou ve své pravé esenci a substanci nebo ve svém jedinečném ‚já
jsem‘. Laskavě akceptujeme jeho/její ‚já jsem‘ takové, jaké je, bez připojování
jakýchkoli podmínek. Na druhou stranu, pokud jsem k někomu laskavý a pokud
ten někdo z hlediska svých skutků, činů, výkonů a produktivity není takový, jak
se vyžaduje z charakteru jakékoliv situace, ve které ten jedinec působí, má
laskavost si ode mne vyžaduje, abych to uvedl do jeho/její pozornosti, aby
mu/jí byla dána příležitost napravit tuto situaci a aby začal fungovat ve větší
shodě s požadavky té situace. Pokud by odmítl reagovat na tento aspekt vaší
laskavosti, vaše laskavost si vyžaduje, abyste ho/ji z této situace odvolali,
protože jinak by jeho/její nepřetržitý neproduktivní výkon mohl ublížit nejen
samotnému procesu produkce a bránit náležitému fungování všech zapojených
v té produkci, ale nakonec by to mohlo ublížit i samotnému dotyčnému jedinci.
Na základě faktoru neodvolání ho/jí z dané situace byste ho/ji podporovali a
umožňovali mu/jí jeho/její neproduktivní, marné, nekompetentní a škodlivé
fungování. Zároveň byste přispívali ke slabé produktivitě ostatních zapojených
v jakémkoliv takovém působení, protože by je hatila a rušila nešikovnost toho
jedince, týkající se té specifické funkce.
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Jak tedy z tohoto popisu vidíte, laskavost neznamená nutně nechat lidi, aby
nadále dělali něco, co vůbec nemohou dělat správně nebo co dělají
nedostatečným nebo nekompetentním způsobem. Pravá laskavost nechce, aby
byl někdo v pozici, ve které nemůže správně fungovat z takového či onakého
jeho vlastního důvodu, nebo proto, že se pokouší dělat něco, k čemu má velmi
malé nebo k čemu nemá vůbec žádné sklony.
Další termín, který je třeba objasnit, je tolerance. Jak pojímáme ‚toleranci‘?
Toleranci lze pojímat také jako relativní míru kvantity v tom smyslu, že může
mít mnoho úrovní. Vezměte si například takové klinické termíny, jako je
odolnost bolesti nebo stupeň odolnosti frustrace. Nakolik nebo do jaké míry
jste schopni tolerovat něco nebo, v našem případě, někoho, pokud jde o
témata těchto Dialogů? ‚Tolerance‘ znamená nebo představuje v našem
pojímání naši schopnost bezpodmínečně snášet individualitu, jedinečnost a
odlišnost každého, bez jakýchkoli očekávání nebo projekcí našich vlastních
přání a myšlenek ohledně toho jaký by ten jedinec měl být ve svém vlastním ‚já
jsem‘. Jinými slovy, úplně a kompletně tolerujeme toho jedince takového, jaký
je ve své vlastní individualitě, jedinečnosti a odlišnosti. V tomto ohledu nemá
naše tolerance žádné hranice.
Na druhou stranu, míra naší tolerance jakýchkoli skutků, činů, výkonů,
produkce nebo produktivity každého jedince je určována faktorem jeho/jejího
pozitivního a konstruktivního příspěvku k jakémukoli působení, které se koná
kvůli všeobecnému dobru a užitku všech. Každému jedinci dáváme mnoho
příležitostí učit se, zdokonalovat se, postupovat a být produktivnější,
konstruktivnější, tvořivější a užitečnější v jakýchkoli životních snahách. Pokud
výkon a produktivita toho jedince nejsou takové, jak se z funkce jakékoliv
situace vyžaduje, výsledek toho může ovlivnit práci mnoha lidí. V tom případě
je povinností naší laskavosti, lásky a moudrosti odvolat takového jedince z té
zmíněné situace a funkce. Tím činem poskytujeme dotyčnému jedinci
příležitost angažovat se v nějaké jiné funkci, ve které by se mohl stát
kompetentně produktivním, konstruktivním, tvořivým a užitečným, přispívaje
tak svým vlastním jedinečným vkladem k užitku všech, jakož i ke svému
vlastnímu užitku. Kdybychom nadále tolerovali jeho/její nešikovnost v tomto
ohledu, nejenže bychom škodili ostatním zaangažovaným v jakémkoli takovém
působení, ale následně bychom podporovali a umožňovali nevhodné skutky,
činy, výkony a produkci toho jedince. Tím bychom toho jedince obírali o
jakékoli další příležitosti, při kterých by mohl fungovat mnohem vhodněji a
užitečněji.
Další termín, který je třeba objasnit, je respekt. V našem pojímání tohoto
termínu ‚respekt‘ znamená nebo označuje naše bezpodmínečné uznání faktu,
157

že každý jedinec si je svým vlastním vesmírem. Ten vesmír je ve své podstatě
odlišný, jedinečný a navýsost individuální. Stojí zde ve svém vlastním právu jako
někdo, kdo zabírá svůj vlastní stav, proces, místo a čas s velmi specifickým a
potřebným záměrem na mysli. Kvůli tomuto faktu bezpodmínečně
respektujeme individualitu, jedinečnost a odlišnost každého jedince. Protože
máme skutečně tento bezpodmínečný respekt k těmto nejdůležitějším a
nejvýznamnějším faktorům, které dělají z každého jedince to, čím je, nepřejeme
si nic jiného než tomu jedinci poskytnout všechny příležitosti manifestovat,
aktualizovat, realizovat a dobře využít svou individualitu, jedinečnost a
odlišnost. Kdybychom viděli, že se dotyčný jedinec nachází v nějaké situaci
nebo funkci nebo při aktivitách, které brání nebo nejsou v souladu se
specifickou strukturou jeho/její individuality, jedinečnosti a odlišnosti, jakož i
jeho/jejích celkových schopností, z hlubokého a bezpodmínečného respektu
k jeho/její jedinečné a odlišné individualitě bychom tento faktor uvedli do
jeho/její pozornosti. Pokud jej přijme, zlepší se ve svých výkonech a
produktivitě. Pokud ne, kvůli našemu hlubokému a bezpodmínečnému
respektu k němu/k ní ho/ji odvoláme z jakékoliv takové situace, poskytujíce
mu/jí tak příležitost najít si něco, v čem by mohl fungovat ve větším souladu se
svými schopnostmi v tomto ohledu. Zda tu příležitost využije, to už více není
naše starost. Volba je na něm/na ní. Taktéž i důsledky. Naší povinností v tomto
ohledu, z pozice našeho bezpodmínečného respektu k jeho/její individualitě, je
uvést do jeho/její pozornosti všechny dostupné volby. Jakmile to uděláme,
v ten okamžik končí naše povinnost.
A nakonec se věnujme termínu ‚uznání‘. V našem pojímání tohoto termínu
‚uznání‘ znamená nebo představuje náš hluboký pocit a přiznání, že každý
jedinec je nekonečně jedinečný a odlišný ve své individualitě a že kvůli tomuto
faktoru individuality, jedinečnosti a odlišnosti stojí mezi všemi a vším jako
někdo, koho nelze nikdy kopírovat, duplikovat nebo kdo nikdy nemůže být
přesně takový stejný jako někdo jiný. V takovém faktoru se odráží Můj
jedinečný prvek nebo částice, která byla na něho/ni přenesena s přesně
definovaným záměrem. Kvůli tomu je naše bezpodmínečné uznání plně
poskytnuto potřebě mít někoho, jako je ten jedinec, protože bez jeho/jejího
jsoucna a bytí by v celkovém jsoucnu a bytí, jakož i v pseudojsoucnu a
pseudobytí chybělo něco důležité. Tento faktor rovněž platí pro jedince, kteří
jsou negativní a kteří jsou v negativním stavu, a stejně tak i pro všechny lidi. Oni
všichni mají jedinečné funkce, stavy, procesy a umístění a všichni hrají důležité
role ve schématu událostí, ke kterým dochází v Mém Stvoření i pseudostvoření.
Proto si také je velmi ceníme v jejich vlastních individualitách, jedinečnostech a
odlišnostech a kvůli tomu, proč jim bylo dovoleno, aby dospěli do své vlastní
škodlivé zralosti.
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Nicméně, protože je respektujeme a vážíme si je a uznáváme fakt, že jsou tím,
čím jsou, nicméně, pokud jsou však jejich skutky, činy, výtvory nebo
produktivita zraňující, zhoubné nebo škodlivé nejen pro ostatní, ale i pro ně
samotné, kvůli našemu hlubokému uznání toho, kým jsou, uvedeme tato fakta
do jejich pozornosti, a tímto skutkem jim poskytneme množství příležitostí, aby
napravili své cesty. Pokud souhlasí, potom jsme si svou práci uznání vykonali,
jak se předpokládalo. Pokud na to nedbají a pokračují ve své neproduktivní,
zraňující a škodlivé činnosti, v tom případě si povinnost našeho uznání od nás
vyžaduje, abychom je z takové činnosti nebo situace odvolali, poskytujíce jim
volbu a příležitost, aby si našli nějakou jinou činnost, ve které by mohli projevit
výkon a produktivitu shodnější s povahou té nové činnosti. Jinak, kdybychom
nadále snášeli jakoukoliv takovou nešikovnost ze strany dotyčného jedince,
pouze bychom podporovali a umožňovali jeho/její nekompetentnost, škodlivost
a zhoubnost v té situaci. V tom případě bychom nedokázali prokázat své
náležité uznání jeho/její individuality, jedinečnosti a odlišnosti.
Pamatuješ se, Petře, na dva případy tvých sekretářek, které s tebou pracovaly,
když jsi pracoval ve svém zaměstnání před pár lety? Nebo na případ
s Manfredovou sekretářkou, kterou se musí v této době zabývat kvůli její
nešikovnosti a nekompetentnosti, pokud jde o kvalitu její práce, výkon a její
produktivitu? Ve tvém případě jsi jim musel přestat přidělovat jakoukoliv práci,
protože ji buď nedokončili ve stanoveném čase, nebo pokud ano, ta práce byla
udělána takovým nekompetentním a nemožným způsobem, že jsi ji musel
znovu celou předělat, mrhaje svým drahocenným časem. Jaký jsi měl k nim v té
době postoj? Ačkoli jsi podporoval rozhodnutí jejich nadřízených nechat je
odejít, přesto sis zachoval laskavý, tolerantní, uctivý a oceňující postoj vůči
jejich individualitám, jedinečnostem a odlišnostem, a zároveň jsi plně
nesouhlasil a plně jsi odmítal nemožnou kvalitu jejich práce, výkon a
produktivitu. Svou podporou jejich uvolnění ze zaměstnání jsi jasně rozlišoval
mezi jejich individualitami, jedinečnostmi a odlišnostmi, a jejich skutky, činy,
výkony a produktivitou. A Manfredovi se doporučuje, aby udělal to samé, po
osobní konzultaci se Mnou ohledně nejlepšího způsobu, jak v tomto ohledu
postupovat. A takto to má být. Toto je správný a náležitý duchovní způsob,
který pramení z pravé lásky a moudrosti a jejich atributů - laskavosti, tolerance,
respektu a uznání, jak jsou definovány, chápány a praktikovány v pozitivním
stavu.
Kvůli faktu, že jste Mými pravými představiteli a kvůli faktu, že jako takoví
fungujete z pozice pozitivního stavu, a nakonec z Mé Vlastní Pozice, doporučuje
se vám, abyste si osvojili tuto metodu vztahů, která se odráží v povaze všech
vztahů v pozitivním stavu. Vaší rolí je v tomto ohledu to, abyste do
pseudoživota lidí na planetě Nula přinesli tento způsob a styl fungování,
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chování a postoje. Tím budete budovat náležitý základ, na kterém budou
nemožné a opovrženíhodné způsoby lidských vzájemných vztahů nakonec
eliminovány a nahrazeny způsoby čistě pozitivní povahy, jak je to popsáno výše.
A toto je všechno, co jsem vám všem chtěl dnes ráno objasnit, Petře.
Peter: Moc Ti děkuji za toto nezbytné a smysluplné vysvětlení. Můžeme nyní
pokračovat otázkami Borise a Tvými odpověďmi na ně?
Pán Ježíš Kristus: Můžeš, Petře, určitě můžeš. Při odpovědi na jeho obě otázky,
týkající se událostí zaznamenaných v Lukášovi, budu parafrázovat zmíněné
texty. Vezměme si nejprve příběh hříšné ženy. Poté budeme diskutovat o
podobenství o marnotratném, nebo ztraceném synu.
Jak si pamatuješ, jednou Mě jistý farizej pozval na večeři. Zde je popsán pokus
někoho, kdo si myslí, že vlastní náležité poznání pravdy a všech tajemství
hierarchie duchovní organizace života, sdílet to poznání a chápání s Někým, Kdo
je samotný Absolutní Zdroj Pravdy a veškerého Poznání a Tajemství Sám/Sama
od Sebe a Sám/Sama o Sobě - se Mnou, s Pánem Ježíšem Kristem. Tento faktor
je popsán farizejovým pozváním, aby se podělil se Mnou o svůj pokrm. Pokrm
v této konotaci znamená sdílení všech duchovních hodnot. Důvod, proč jsem
přijal jeho pozvání, byl ve faktu, že bylo nezbytné ukázat mu pravou realitu
přirozenosti pozitivního stavu, jakož i Mou Pravou Přirozenost, takovou, jaká
skutečně byla za scénou, a ne jak se jevila na scéně nebo ve scéně, jak to
reprezentovalo farizejovo vnímání té reality.
Takže, jak toto sdílení pokračovalo, zde reprezentováno konzumací našeho
pokrmu, nějaká žena ve městě, která byla hříšnicí, vědouc, že jsem v domě
farizeje, přinesla alabastrovou láhev vonného oleje a postavila se zezadu u
Mých nohou, plačíc; a začala Mi umívat nohy svými slzami a utírat je svými
vlasy; a políbila Mi nohy a namazala je vonným olejem.
V tomto výjevu je obsaženo hluboké duchovní tajemství a souvztažnosti.
‚Nějaká žena ve městě‘ znamená v konotaci diskutované události původní stav
všech těch, kteří vlastnili náležité poznání a chápání všech duchovních
souvztažností a tajemství živototvorného procesu. ‚Nějaká žena‘ znamená
v této konotaci tři věci: za prvé, je to souhrn poznání a chápání; za druhé, je to
hluboká láska k vlastnění náležitého poznání a chápání. To, že byla ve městě,
znamená, že prakticky aplikovala to poznání a chápání. ‚Město‘ znamená
aplikování a praktikování, protože žití si vyžaduje místo, kde můžete žít a
praktikovat. Za třetí, žena znamená i vlastní pravou přirozenost jedince. Pouze
z pozice poznání, kdo jste a jaký je váš účel v životě, můžete pochopit jakékoliv
další pravé poznání. Ale hlavně, jen z pozice své vlastní přirozenosti,
reprezentované zde tou dotyčnou ženou, se můžete z jakýchkoli důvodů na
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Mne obracet. Tu je popsána situace, která naznačuje nebo ukazuje náležitý
způsob obracení se na Mne.
To, že byla hříšnicí, znamená, že ti, kteří měli poznání a chápali duchovní
souvztažnosti a všechno ostatní, to využili na aktivaci negativního stavu. Udělat
to znamená zhřešit nebo být hříšníkem. To, že s sebou přinesla alabastrovou
láhev vonného oleje, značí vlastnění velmi malého, přece však velmi
drahocenného zbytku nejvznešenějšího dobra. Alabastrová láhev znamená
velmi malý zbytek. Vonný olej reprezentuje dobro lásky a lásku dobra, které
byly zachovány v každém, kdo se spolupodílel na aktivaci negativního stavu.
Tajemství tohoto zobrazení je ve faktu, zmíněném mnohokrát předtím, že nikdo
nemůže být absolutně zlý nebo mít něco, co by bylo možné pojímat jako
absolutně nepravdivé. Tak jako neexistuje žádné absolutní zlo, tak neexistuje
ani žádná absolutní lež. Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že kdyby byl
někdo čirým zlem a byl by v čiré lži, bez byť i jen nejnepatrnějších zbytků
něčeho, co by pramenilo z dobra a pravdy nebo lásky a moudrosti, nemohl by
přežít nebo žít ani zlomek vteřiny. Tento fakt vám velmi jasně naznačuje, že
každý, kdo žije ve zlech a nepravdách, v nich dokáže a může žít jen a pouze
proto, neboť v sobě obsahuje určité prvky dobra a pravdy a lásky a moudrosti.
To, že nerozeznává nebo neuznává, že toto je zdrojem jeho/jejího života, je
úplně jiný příběh. Kvůli tomu jsou takový označováni jako hříšníci nebo jako
mrtví.
V jednom časovém bodě však rozpoznají tento fakt a uznají, že mohou být
něčím nebo někým vůbec jen a pouze z toho důvodu, že mají v sobě tyto
nejnepatrnější zbytky, které jsem Já Osobně do nich vložil. Jelikož jsou všechny
ze Mne, Já jsem v nich vždy, umožňují jejich vlastníkům, aby měli svůj vlastní
život a žití. Tento fakt je popsán dotyčnou ženou, která věděla, že jsem v domě
farizeje. To, že to věděla, znamená uznání, že Já jsem v každém, v jeho/jejím
nejsoukromějším nitru, označeném zde farizejovým domem. To, že to byl dům
farizeje, znamená, že jsem také v těch, kteří si myslí a jsou přesvědčeni, že mají
náležité poznání dobra a pravdy a všech ostatních duchovních principů, které
jsou ale ve skutečnosti pouze zdáním takového poznání.
To, že ta žena přinesla s sebou alabastrovou láhev vonného oleje, znamená, že
pouze z pozice těch zbytků se jedinec mohl/může obrátit na Mne, ať by byl
jakkoliv velký hříšník. To, že stála za Mnou u Mých nohou, plačíc, znamená, že
nic negativní a hříšné nebylo/není součástí a nemělo/nemá nic společného
s pravou přirozeností Pozitivního Stavu nebo s Mou Pravou Absolutní
Přirozeností. Vždy to bylo/je ode Mne odloučeno a bylo/je to za Mnou. To, že
stála u Mých nohou, znamená bod kontaktu, kde může negativní stavu učinit
takový kontakt bez toho, aby byl v takovém procesu zničen. Nohy v konotaci
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tohoto textu souvztaží s Mým Nejexternějším Stupněm Mé Vnější Mysli, ze
kterého byla stvořena fyzická dimenze. Negativní stav byl zfabrikován
z nejexternějšího stupně té dimenze. Mé nohy neboli nejexternější oblast Mé
Vnější Mysli mají tedy v jistém smyslu jakousi afinitu k negativnímu stavu, v tom
smyslu, že na té úrovni je možný kontakt s negativním stavem, za předpokladu,
že každý, kdo se na Mne obrací kvůli takovému kontaktu, s sebou přináší svou
vlastní přirozenost - ženu, která vlastní zbytky lásky a dobra - vonný olej - a je
ochoten uznat, že Já jsem zdroj té lásky a dobra.
To, že ta žena plakala, znamená, že pravá přirozenost jedince rozpoznává,
odkud prýští jeho/její problémy a že beze Mne nemá žádnou šanci žít nebo být
naživu. Pláč je prvním krokem při rozpoznání zdroje svých problémů a při
potřebě zbavit se jich. Pamatujte si, problémy jsou hříchy a hříchy jsou
problémy. To, že začala Mé nohy umývat svými slzami a že je utřela vlasy na své
hlavě, znamená sdílení svých nejvzácnějších a nejniternějších statků se Mnou,
reprezentovaných zde slzami, které jsou velmi osobní a individuální. To, že je
utřela svými vlasy, znamená, že to bylo učiněno z nejniternější moci její lásky.
Vlasy znamenají vlastní, osobní duchovní moc a energii, které každému
umožňují fungovat jako jeho/její vlastní individualita, jedinečnost a odlišnost.
Protože to ale byla žena, kdo se Mnou sdílel svou osobní duchovní moc a
energii skrze proces utírání Mých nohou, poté, co je umyla, znamená, že jen
z pozice femininního principu, který je principem lásky a dobroty, může mít
jakýkoliv takový akt smysluplný a užitečný význam.
To, že ta žena Mé nohy políbila a pomazal vonným olejem, znamená uznání a
přijetí Mého Božského Lidství a Lidského Božství, připisujíc jim pravou moc, ze
které mohu iniciovat spasení všech takzvaných hříšníků, které tu ona
reprezentuje. Políbení Mých nohou znamená přijetí lidských aspektů Mé
Přirozenosti. Jejich pomazání vonným olejem znamená, že spasení může přijít
pouze na základě faktoru, že jsem Mé Božství učinil Lidským a následovně jsem
Mé Lidství učinil Božským. Znamená to ale také, že z Mých nohou, tedy z lidské
části Mé Přirozenosti, které jsou umývány jejími slzami a utírány jejími vlasy a
políbeny a potírány vonným olejem, bude odvozena Má Nová Přirozenost,
poté, co bude očištěna od všech zel a nepravd, kterými byla/je přesycena
typická lidská přirozenost. To, že je umývala svými slzami, znamená umytí Mých
lidských aspektů s uznáním faktu, že nevlastním nic negativní a zlé povahy a že
cokoliv negativní v lidských aspektech Mé Přirozenosti je eliminováno čistotou
Mé lásky a dobroty, která je vzájemně sdílena s každým, kdo přistupuje ke Mně
v Mé Nové Přirozenosti. V tomto ohledu celý výjev s tou ženou naznačuje, že ať
by byl někdo jakkoliv zlý a negativní, pokud uznává Mou Novou Přirozenost
neboli líbá Moje nohy a potírá je zbytky své lásky a dobra, z té pozice ho/ji
mohu spasit bez jakékoliv výhrady. Tento výjev tedy v podstatě předvídal
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získání Mé Nové Přirozenosti, která nahradí Mou Starou Přirozenost a která se
stane jediným zdrojem spasení všech a jejich vysvobození z negativního stavu a
z negativních aspektů lidské přirozenosti.
Kvůli faktu, že žena ve městě znamená také faktor setrvávání ve falešném,
doktrinářském a dogmatickém pseudopoznání, příchod z města a uznání a
přijetí Mé Nové Přirozenosti, reprezentované zde Mými nohami a tím, co s nimi
ta žena dělala, znamená také to, že jedině prostřednictvím Mého Nového
zjevení, které zjevuje fakta o Mé Nové přirozenosti a o všem, co se týká pravých
duchovních principů, tedy prostřednictvím Mé Nové Přirozenosti a idejí Mého
Nového zjevení, které jsou integrálně spojeny s mou Novou Přirozeností, že
jedině tak může být někdo konvertován do pozitivního stavu, ať jakkoliv
hřešil/hřeší nebo ať byl/je jakkoliv velkým hříšníkem. Abych tento fakt naznačil,
na konce té příhody jsem pověděl, ‚Proto vám říkám, její hříchy, kterých je
mnoho, jsou jí odpuštěny, neboť velmi milovala‘. A na samém konci, ‚Tvé hříchy
jsou ti odpuštěny‘. Takto bylo/je umožněno vysvobození a spasení z negativního
stavu. A tím, že dotyčná žena poznala, uznala, přijala a zvnitřnila si tento fakt,
reprezentovala tento nejdůležitější faktor. Pomocí a prostřednictvím jejího
chování a tím, co Mi učinila, ilustrovala a demonstrovala cestu ven
z negativního stavu. Můžete říci, že byla úplně první, kdo dosáhl tohoto cíle díky
duchovní symbolice toho, co v té době reprezentovalo její chování. Kladením
nanejvýš důležitého důrazu na Mé Lidství, které bylo symbolizováno Mými
nohami a které se stalo katalyzátorem pro získání Mé Nové přirozenosti, byla
v podstatě úplně první, kdo byl spasen a vysvobozen z negativního stavu
prostřednictvím Mé Nové Přirozenosti - z hlediska její bezčasové a
bezprostorové konceptualizace. Jinými slovy, z hlediska časoprostorového
pojímání byla spasena Mou Budoucí Novou Přirozeností.
Zbytek událostí, pokud jde o reakci toho farizeje na celý výjev, souvztaží s těmi
jedinci, kteří si myslí, že mají náležité poznání a náležité prostředky, kteří se
však snaží vynalézt jiný způsob pro vysvobození a spásu všech, zcela ignorujíce
jediný možný způsob - Mne a Mou Novou Absolutní Přirozenost. Toto je důvod,
proč se na všechny ostatní, takzvané hříšníky, dívají s opovržením, považujíce
sebe samotné za spravedlivé a zbožné, zatímco fakticky tím, že odmítli Mne a
Mou cestu, protože neudělali, co Mi udělala ta žena prostřednictvím jejího
symbolického znázornění, sami sebe dostali do pozice dočasného vyloučení se
ze spoluúčasti na životě pozitivního stavu. Chování a jednání té ženy lze
považovat za nejkrajnější znázornění, ilustraci a demonstraci způsobů a
prostředků, jak se dostat z negativního stavu. Tím, že měla víru v Mé Božské
Lidství a Lidské Božství, tedy tím, že měla víru v Mou Budoucí Novou
Přirozenost a v to, co Ta všechno dosáhne a vytvoří, byla spasena z negativního
stavu. To je důvod, proč jsem jí pověděl, ‚Tvá víra tě spasí. Jdi v pokoji‘. Abych
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znovu zopakoval, neexistuje žádná jiná cesta ven z negativního stavu. A toto je
to, co ta příhoda, popsaná v Lukášovi, skutečně znamená, mimo dalších jiných
věcí, týkajících se osobního života té ženy, jakož i situace toho farizeje.
Avšak, existuje další důležitý duchovní aspekt, týkající se reprezentace té ženy.
Tato žena byla nazývána hříšnicí. Jaké druhy hříchů páchala? všechny se týkaly
jejích sexuálních poměrů s muži. Toto je záležitostí vztahů. Jak víš, k jiným
můžete mít vztah na mnoha úrovních poměru. Sexualita byla definována jako
všezahrnující sdílení z pozice feminity jednoho jedince k pozici maskulinity
druhého jedince a z pozice maskulinity jednoho jedince k pozici feminity
druhého jedince. Kvalita jakéhokoliv takového poměru je určována vlastními
intenčními a motivačními faktory, s jakými k takovému poměru a sdílení
dochází. Jak víš, jedním z nejdůležitějších účelů Stvoření a každého, kdo se
v něm nachází, je sdílení toho, co kdo má a čím je z pozice své vlastní
individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Základním cílem, významem a účelem
sexuality je v tomto ohledu, mimo mnoha dalších věcí, být cestou nebo
prostředkem pro uskutečnění takového intimního sdílení. Důležitost takového
sdílení lze najít ve faktu, že jediný způsob, jak lze náležitě manifestovat a sdílet
jedinečný, odlišný a velmi individuální prvek nebo částici Mé Absolutní
Individuální, Jedinečné a Odlišné Přirozenosti, který byl přenesen na každého
jedince v jeho/její relativní kondici, je sdílení toho, co kdo má a čím je, se všemi
ostatními. Takto jsou různé aspekty, prvky a částice Mé Absolutní Přirozenosti
sdíleny mezi všemi sentientními entitami. Toto je také způsob, jak se dostávám
ke všem v Mém Stvoření. Sexualita hraje v tomto ohledu ústřední roli v procesu
tohoto sdílení.
Kvalita, obsah a vhodnost tohoto sdílení je určena úmyslem, kvůli kterému
dochází k takovému sdílení. Z jaké pozice se nějaké sdílení iniciuje? Co bere do
úvahy? Kdo a jak je zaangažován do procesu takového sdílení? Čistota a
bezhříšnost jakéhokoliv sdílení je určena faktorem Mého osobního zapojení
v jakémkoliv takovém aktu. Je také určena motivačními a intenčními činiteli
jakéhokoliv takového sdílení. V případě zmíněné ženy byl její přístup
k takovému sdílení přístupem lásky k muži a z potřeby dávat tu lásku každému,
kdo se na ni s takovým úmyslem obrátil.
S její láskou byl ale v tomto ohledu ten problém, že jí chyběla moudrost. Sdílela
svou feminitu, jedinečnost, individualitu a odlišnost bez jakéhokoliv ohledu na
jejich zdroj - na Mne. Namísto toho to dělala ze sebe samé, samostatně a sama
od sebe, vylučujíc Mou přítomnost z jakýchkoli svých aktů. Kvůli tomu bylo její
chování v té oblasti považováno za hříšné. Nicméně to ale dělala z lásky, bez
jakýchkoli postranních úmyslů. Kvůli tomuto faktu se stala způsobilou pro
bezpodmínečné milosrdenství a odpuštění, jakmile zjistila problémy se svým
164

způsobem sdílení a jakmile si uvědomila, že jen Já jsem mohl tuto její situaci
napravit tím, že přijme Mou Absolutní Božskost a Mou Budoucí Novou
Přirozenost. Přinesla tedy svou individualitu, jedinečnost a odlišnost a všechno,
co obsahovala v dobrotě jejího srdce, mysli a osobnosti ke mně, uznajíc, kdo byl
jejich zdrojem. Tím, že to učinila, anulovala jakoukoliv negativní nebo hříšnou
konotaci svého chování, skutků, výstupů a produktivity. Toto je důvod, proč
jsem tomu farizejovi pověděl, že její hříchy, kterých bylo mnoho, jsou jí
odpuštěny, neboť mnoho milovala. Toto je také důvod, toto je také důvod, proč
jsem jí neříkal, aby šla a už více nehřešila. Pokud jste se Mnou a pokud všechno
ve vašem životě, ať je to cokoliv, děláte ze Mne, se Mnou, skrze Mne a pro
Mne, a pokud to děláte z pozice vaší vlastní individuality, jedinečnosti a
odlišnosti, uznávajíce a přijímajíce pravý Zdroj toho - Mne, nikdy se nemůžete
zmýlit. Tím okamžikem jakákoliv možná hříšná nebo nesprávná konotace
jakýchkoli vašich činů nepřichází vůbec do úvahy. Jelikož Já neobsahuji žádný
hřích, tedy nic negativní, zlé nebo nepravdivé, nic, co se koná se Mnou, ze Mne,
prostřednictvím Mne, ode Mne a pro Mne, nemůže být hříšné, zlé, negativní
nebo falešné.
Dotyčná žena a její interakce se Mnou a Má interakce s ní jasně ilustrovali a
demonstrovali tyto důležité faktory všem ve Stvoření i v pseudostvoření.
Z výše uvedeného vysvětlení si můžete odvodit význam té příhody pro vaši
současnou situaci, jsouce Mými představiteli na planetě Nula. Jak víš, není
náhoda, že tato příhoda byla uvedena do vaší pozornosti v tomto konkrétním
čase. Už nějakou dobu si uvědomuješ situaci, která existuje na planetě Nula
mezi všemi náboženskými i jiným pseudoduchovními hnutími. vynakládá se
všemožné úsilí zdiskreditovat Mou Pravou Novou Přirozenost. Činí se to
odmítáním Mé Božskosti nebo toho, že jsem Své Lidské učinil Božským, což
sloužilo jako hlavní prostředek změny Mé Přirozenosti v absolutním smyslu.
Důvod, proč to síly negativního stavu dělají, je ten, aby mohly svým
následovníkům, členům a poskokům zabránit, aby byli vysvobozeni a spaseni
z pseudoživota v negativním stavu. Pokud vezmete do úvahy fakt, předtím
mnohokrát uvedený, že jediný způsob, jak může být kdokoliv konvertován do
pozitivního stavu, je prostřednictvím Mé Nové Absolutní Přirozenosti, a tedy
prostřednictvím Mého Nového zjevení, ve kterém je Má Nová Přirozenost plně
přítomna a obsažena - v samotných jeho Idejích, které jsou neustále
obnovovány a regenerovány - potom v tom případě, pokud přijmete falešná
učení o Mně a Mé přirozenosti, která jsou propagována všemi těmi početnými
náboženskými i pseudoduchovními hnutími, nemůžete se nikdy dostat
z negativního stavu. A toto je přesně to, o co se síly negativního stavu,
obzvláště a nejdůrazněji renegáti, usilují. Doufají, že takto budou pokračovat
v pseudoživotě negativního stavu do nekonečna.
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Vaší rolí v tomto ohledu je to, abyste ve svých životech, srdcích a praktikách
nesli ideje Mé Nové Přirozenosti, Mého Nového zjevení a principů
všezahrnujícího sdílení, stanouce se jejich pilíři a zářivými světly, které všem
zájemcům zvěstují tuto dobrou novinu a radostnou zvěst Mé Nové Přirozenosti
a Mého Nového zjevení. Děláte to prostřednictvím způsobu a stylu svých životů
a žití i prostřednictvím způsobu a stylu, jakým navazujete vzájemné vztahy i
vztahy se všemi ostatními, jak je to popsáno v těchto Dialozích a v celém Mém
Novém zjevení. Vy ukazujete cestu spasení a vysvobození každého v negativním
stavu příklady svého vlastního života, což bylo také znázorněno zmíněnou
ženou, která se za tím účelem obrátila na Mne během Mého života na vaší
planetě.
V tomto bodě tohoto Dialogu se můžeme zmínit o Mém vztahu k ženám během
Mého pobytu na planetě Nula. Jestliže důkladně analyzujete způsob, jakým
jsem s každým navazoval vztah, všimnete si, že celým Svým chováním jsem
úplně a kompletně zrovnoprávnil důležitost mužů a žen. Kvůli tomu - ačkoli
evangelia o tom příliš mnoho nezaznamenala - jsem byl neustále obklopen,
nepřetržitě Mě naslouchali a neustále jsem přicházel do styku na všech
úrovních Mé Absolutní Maskulinity a Mé Absolutní Feminity rovným dílem jak
muži, tak i ženami. Tím jsem vyvracel a odmítal prokleté, degradující a
méněcenné postavení, které v té době ženy a feminita všeobecně měly a které
by měly i po Mém odchodu z planety Nula. Všimněte si, prosím, že mnoho
nejdůležitějších duchovně-filosofických diskusí jsem měl se ženami. První
osoba, které jsem se zjevil po svém zmrtvýchvstání, byla žena. Není náhoda, že
Lukáš ve svém evangeliu po zaznamenání příhody se zmíněnou ženou začíná
svou kapitolu, kapitolu 8, prohlášením, že byly se Mnou mnohé ženy, sloužíce
Mi a starajíce se o Mně ze své podstaty, tedy ze své feminity. Všechna tato
fakta poukazovala na životně důležitou a zásadní závažnost potřeby
zrovnoprávnit všechny principy feminity a maskulinity a maskulinity a feminity.
V jejich zrovnoprávnění, jednotě, jednotnosti, integraci, harmonii a vzájemném
sdílení je plnost Mé přítomnosti a plnost života pozitivního stavu a jeho pravá
přirozenost. Pamatujete si Má slova, hovořící, že jsem vám dal příklad? Tak,
jako Já jednám s jinými, zejména se ženami, na základě tohoto Mého příkladu
vy máte jednat se sebou navzájem, a zejména se ženami, pokud jste muži.
Takovým jednáním následujete Můj příklad, a tím manifestujete na vaší hříšné,
zkažené a násilnické planetě náležitý život, život pozitivního stavu, a nakonec
Mou Novou Absolutní Přirozenost.
Můj poměr s Marií Magdalenou, na který naráží Borisova otázka, už byl
prodiskutován v Dialogu 3 Prvního dílu. V této době nelze o tom nic více říci.
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A toto nás přivádí ke druhé otázce a odpovědím na ni - k podobenství o
ztraceném, nebo marnotratném synovi (Lukáš 15:11-32). Toto podobenství
obsahuje nejméně dvě symbolická zobrazení. V prvním případě obrazně
popisuje aktivaci negativního stavu a jeho výsledek. Ve druhém případě
popisuje různé úrovně vztahů, ke kterým může a smí dojít mezi někým, kdo se
považuje za pozitivního, a někým, kdo je považován za negativního neboli
duchovně mrtvého.
‚Jistý muž‘ znázorňuje v této konotaci Stvořitele - Mne. To, že měl dva syny,
znamená dvě kvality Stvoření - Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu, Pozitivní
Skutky a Víru a Maskulinitu a Feminitu. Je zde popsána příprava na separaci,
rozštěpení a rozdělení těchto dvou esenciálních a substanciálních kvalit za
účelem aktivace negativního stavu neboli onoho jiného typu života, aby se
otestovala hypotéza, zda by ten život mohl mít stejnou kvalitu, význam a
výsledek jako život pozitivního stavu. To, že to byl nejmladší syn, kdo přišel ke
svému otci a požádal jej, aby mu dal jeho část dědictví, znázorňuje faktor, že
maskulinní princip chce být odloučen od femininního. Důvod, proč to byl mladší
syn, byl ve faktu, že láska nebo feminita předchází a dává zrod moudrosti nebo
maskulinitě. Ačkoli v bezčasové a bezprostorové konotaci a v Mém Absolutním
Stavu a Procesu se tyto základní atributy nebo kvality vyskytují simultánně a
synchronně, při jejich aplikaci na časoprostorové kontinuum a na sentientní
mysl se jeví tak, jako kdyby jeden předcházel druhý, stejným způsobem, jako je
to při narození dvojčat, při kterém jedno z dvojčat vychází z matčina lůna dříve,
okamžitě následováno druhým. To, jež následuje, bude považováno za mladší, i
když se v matčině lůně vyvinula obě stejně a současně. Takže v tomto smyslu,
protože láska předchází a dává zrod moudrosti, nebo v této konotaci feminita
předchází maskulinitu, byl to maskulinní aspekt, který si žádal svou část
dědictví, aby se mohl oddělit od své feminity a od Mého Absolutního Stavu.
Toto rozdělení je označeno mužem vydělujícím jeho živobytí mladšímu synovi.
‚Živobytí‘ v této konotaci znamená jednu část tvořivého materiálu, která byla
vzata z celkového množství veškerého tvořivého materiálu a použita na
fabrikaci zóny vymístění.
Poté, co to bylo učiněno, nebo v pravém smyslu to, s čím souvztaží - ten
kontingent původního pozitivního stavu, který souhlasil s aktivací negativního
stavu z důvodu a za účelem, který byl zjeven v Dialozích 89 a 90 Prvního dílu a
v Mém Novém zjevení všeobecně - se oddělil od zbytku Stvoření a odešel do
vzdálené země. ‚Vzdálenou zemí‘ je v této konotaci zóna vymístění a negativní
stav. V té zemi promrhal marnotratným způsobem veškerý svůj majetek.
Jakmile aktivujete negativní stav a jakmile se stanete neoddělitelnou součástí
jeho pseudoživota, všechno, co jste měli z pozitivního stavu, se promrhá a je to
nahrazeno vším k tomu opačným. V momentě, kdy všechno z něj promrháte,
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nezůstane ve vás nic, co by mohlo podporovat pravý duchovní život, který vám
umožňuje být naživu a žít. V tom okamžiku, po úplném vyčerpání čehokoliv
pozitivního a dobrého ve vás, začnete pociťovat hlad. Avšak na základě faktoru
odmítnutí čehokoliv pozitivního a dobrého vyvoláte hlad v celé zóně vymístění.
‚Hlad‘ znamená v této konotaci absenci jakéhokoliv dobra a pravdy, které sytí
život, jakýkoliv život, činíce jej živím a žijícím. Toto je ten bod, kdy všichni
v negativním stavu duchovně umírají. Takže v tomto bodě vašich nerozvážných
činů v negativním stavu nemáte žádné jiné východisko než se připojit
k samotné substanci jeho přirozenosti, reprezentované zde obyvateli té země, a
začít krmit vepře - všechna zla negativního stavu. ‚Krmit vepře‘ znamená
rozsévat zla.
Jak začínal být tento syn víc a více hladový, rád by si naplnil břicho lusky, které
jedli vepři, ale nikdo mu nic nedal. Lusky, kterými krmili vepře, znamenají
nejexternější prvky zel a nepravd, pomocí kterých je udržován pseudoživot
negativního stavu. Jelikož pseudoživot negativního stavu je založen na nesdílení
a vzájemném neopětování, nikomu není nic pro takové sdílení k dispozici. Toto
je důvod, proč mu nikdo nic nedal.
V jednom časovém bodě, kdy negativní stav vyčerpá svou užitečnost a už více
nebude moci nic nabídnout pro poučení, jeho obyvatelé dospějí k uvědomění,
že pseudoživot jejich negativního stavu nikam nevede a že je už z něj úplně
vyčerpáno všechno, co si myslel, že měl. A nejen to, ale dostaví se uvědomění,
že pseudoživot nemá absolutně nic, dokonce že není ani živý v pravém smyslu
toho slova. Toto je bod, kdy se odpověď na otázku ohledně přirozenosti toho
jiného typu života, v porovnání s původním životem, v mysli každého plně a
vyčerpávajícím způsobem objasní, s uvědoměním, že pouze původní život, ve
veškerém jeho nevyčerpatelném bohatství a obsahu, je jediný pravý život, který
lze žít, a že žádný jiný život nemá žádný smysl. A nejenže nemá žádný smysl, ale
nelze jej ani považovat za pravý život v žádném z jeho aspektů. Tento fakt je
popsán uvědoměním nebo rozpomenutím mladšího syna na to, jaké to bylo žít
v otcově domě - v Mém pozitivním stavu. A nejen to, ale uvědomil si také, že
aktivací negativního stavu zhřešil, a tudíž už více není hoden nazývat se Mým
synem. Toto uvědomění je nutnou podmínkou pro spasení a vysvobození
každého z ne-života neboli mrtvého života negativního stavu. To učiní všechny
v negativním stavu způsobilými pro Mé bezpodmínečné milosrdenství a
odpuštění a to je přivede zpět do pozitivního stavu, procesem jejich vzkříšení,
transformace a opětovného nadělení pravým životem pozitivního stavu.
Druhá úroveň významu tohoto podobenství se týká těch, kteří byli agenty
pozitivního stavu a kteří už nimi po odpadnutí nejsou. Jde tu o to, z jaké pozice
navazujete vztah se všemi ostatními. V tomto případě je zde uváděna ilustrace
168

ohledně toho, co se stane, pokud má někdo vztah k jakékoliv situaci z pozice
své lidské přirozenosti, nebo z té pozice, že sám/sama sebe považuje za
důležitějšího, záslužnějšího a hodnotnějšího, než je někdo jiný, a ne z pozice své
pravé přirozenosti, tedy ze mne. Protože vy máte něco, co nemá nikdo jiný,
protože ve vašem jednotlivém případě máte jako Moji praví představitelé Mé
Nové zjevení a všechno, co obsahuje ve všech svých třech zdrojích, můžete
propadnout duchovní aroganci, na základě faktoru, že se budete považovat za
záslužnější, potřebnější, hodnotnější a podobně, než jsou ti, kteří jej nemají.
Pokud tedy vidíte někoho, kdo se vrací ke Mně a jedná se s ním/s ní tak jako s
vámi a jedná se sním/s ní s velkým potěšením, radostí a štěstím - koneckonců,
v Nebi je víc radosti z jednoho hříšníka konvertujícího do pozitivního stavu než
ze stovky spravedlivých jedinců, nebo v našem případě Mých představitelů z vaší typické lidské pozice byste se mohli rozhněvat a cítit se opomíjeni. Toto
podobenství je varováním pro ty, aby se ve vašem životě a ve vašem postoji
ohledně sebe a ohledně toho, jaký mít vztah k jiným, nikdy nic takového
nestalo. Zdůrazňuje se tím potřeba vidět věci a mít ke každému vztah tak, jako
to činím Já, jak je to znázorněno chováním otce k mladšímu synovi a jeho
odpovědí staršímu synovi.
Ve vašem případě máte jako Moji představitelé na planetě Nula roli ilustrovat a
demonstrovat ve vašich vzájemných vztazích, chováních a postojích k sobě
samému/samé a ke všem ostatním, jakož i k sobě navzájem, ten typ, který
znázornil otec těch dvou synů. Jinými slovy, svým vlastním životem máte
ilustrovat a demonstrovat Můj způsob, to, jak se Já chovám a jak Já vystupuji
vůči všem, kdekoliv a v jakémkoliv čase. Tím si plníte své poslání a pověření,
jsouce v roli Mých pravých představitelů. A toto je všechno, co je v této době
nezbytné povědět o významu tohoto podobenství. V tuto chvíli, Petře, bych
doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Přeji ti hezký den a příjemné chvíle
s našim Manfredem. Jdi v pokoji.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za toto nádherné vysvětlení.
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Dialog 116
15. října 1999
Peter: Během opětovného čtení Dialogu 115 mi přišla na mysl otázka ohledně
duchovního rozdílu mezi ženou, která přišla za Tebou ve městě, kde jsi večeřel
v domě farizeje, a ženou, kterou přistihli při cizoložství a kterou přivedli k Tobě,
abys jim odpověděl a poradil jak v jejím případě postupovat. O jejím případu
jsme už diskutovali v jednom z předcházejících Dialogů. Bylo by dnes ráno
vhodné věnovat se této záležitosti, nebo něčemu jinému, o čem bys chtěl
diskutovat? Já znám odpověď na tuto otázku, chtěl jsem ale poprosit Tebe,
pokud mohu, abys jí rozvedl dále nebo abys rozvedl cokoli v této věci, aby
všichni čtenáři těchto Dialogů správně chápali základní rozdíly mezi těmito
dvěma příklady.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, bylo by vhodné to učinit. Nicméně, než ale
poukážeme na rozdíly v těchto dvou případech, potřebuje něco jiného Mé
vysvětlení. Týká se to záležitostí feminity a maskulinity. Z telefonického hovoru
s jedním ze čtenářů těchto Dialogů ti začalo být zřejmé, že v myslích některých
čtenářů mohou existovat zmatky a nedorozumění ohledně rozdílu mezi
záležitostí pohlaví a mezi vlastnostmi, rysy a atributy feminity, respektive
maskulinity. Vždy, když hovoříme o maskulinitě a feminitě a jejich příslušných
rysech, vlastnostech a atributech, nikdy tím nemyslíme pohlaví, nebo nějakého
muže či ženu. To jsou dvě úplně odlišné věci.
Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, muž v sobě obsahuje v různém poměru a
rozsahu oboje vlastnosti, rysy a atributy - maskulinní i femininní. Taktéž žena
v sobě obsahuje v různém poměru a rozsahu oboje vlastnosti, rysy a atributy femininní a maskulinní. Jejich přerozdělení v každém - v muži i v ženě, určuje
povahu jejich mentality, charakter, chování, fyzický vzhled a všechno ostatní, co
je pro obě pohlaví tak charakteristické. Jakékoliv vychýlení k jednomu nebo
druhému extrému - příliš mnoho ženskosti v muži nebo příliš mnoho mužskosti
v ženě - může vést k rozvoji homosexuality, která se tak často vyskytuje na vaší
planetě. Na druhou stranu, nedostatečně vyvinuté nebo značně potlačené
femininní vlastnosti, rysy a atributy v muži, nebo maskulinní vlastnosti, rysy a
atributy v ženě, a extrémní důraz, ztotožnění se a převládnutí jednoho, ne však
druhého, může na jedné straně vést k vytvoření životního stylu, který by bylo
možné charakterizovat jako brutální chlapskou nebo extrémní formu
maskulinity,
se
vší
její
arogancí,
chladem,
svrchovaností,
superintelektualismem, potlačením citů, neschopností projevit něžnost,
laskavost a lásku, a s podobnými vlastnostmi tak typickými pro mužské chování;
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nebo na druhé straně to může vést k osobnostnímu charakteru, který je příliš
jemný, zasněný, nepraktický, emocionální, nerealistický, jakoby pohádkový,
neschopný být nezávislý, neschopný se postarat o sebe a podobně,
s vlastnostmi, které se velmi často připisují ženám.
Jak tedy z tohoto popisu vidíte, pro správnou funkci jakékoliv sentientní entity,
kdekoliv a v jakékoliv době, je velmi důležité, aby obsahovala v rovnovážném
stavu vlastnosti, rysy a atributy jak feminity, tak i maskulinity. Záležitost jejich
vyvážení nemá nic společného s jejich pohlavím nebo s tím, jak se navzájem jeví
- jedna je žena a druhá je muž. Tu jde o schopnost projevit v obou potřebné
vlastnosti, rysy a atributy jak maskulinity, tak i feminity, vždy, když jsou
potřebné nebo nutné, a vždy, když situace opravňuje k tomu, aby se projevily.
Muž tedy může být velice milý, laskavý, uznalý, soucitný, dobrý, tvořivý,
pozitivně emocionální a intuitivní, zatímco může být zároveň moudrý, logický,
inteligentní, racionální, intelektuální, znalý, chápavý a rozlišující pravdu. Pokud
je i takový, i takový, potom v sobě obsahuje rovnoměrným proporcionálním
způsobem oboje vlastnosti, rysy a atributy - feminity i maskulinity. Současně,
žena může být moudrá, logická, inteligentní, racionální, intelektuální, znalá,
chápavá a rozlišující pravdu, zatímco může být zároveň velmi milující, laskavá,
uznalá, soucitná, dobrá, tvořivá, intuitivní a pozitivně emocionální. Pokud je i
taková, i taková, potom v sobě obsahuje vyváženým a proporcionálním
způsobem oboje vlastnosti, rysy a atributy - maskulinity i feminity.
Jinými slovy, vždy, když k tomu situace opravňuje nebo si to vyžaduje, jakákoliv
sentientní entita, jakákoliv sentientní entita může být taková či onaká, nebo
oboje současně. Jedno nevylučuje druhé. Opak je pravdou: Jedno podporuje a
obohacuje druhé. Takové jsou sentientní entity v pozitivním stavu. Jak z tohoto
popisu vidíte, přirozeností pozitivního stavu a všech jeho obyvatel je
vyváženost, rovnoprávnost, jednota, jednotnost, harmonie a integrace všech
vlastností, rysů a atributů maskulinity a feminity i feminity a maskulinity. Tato
přirozenost je reflexí Mé Absolutní Přirozenosti ve všech jejích Maskulinních a
Femininních i Femininních a Maskulinních Aspektech. V pozitivním stavu není
myslitelný žádný jiný stav, poměry nebo proces. Aby se ilustrovala tato
přirozenost pozitivního stavu, některé sentientní entity se rozhodly mít vnější
fyzickou formu toho, čemu byste říkali - androgynie. Avšak v pravém významu
tohoto slova - androgynie, její duchovní, duševní a fyzické vlastnosti, rysy a
atributy nejsou tím, co myslíte. Ve vašem lidském životě má termín
‚androgynie‘ a to, co znamená, velmi často pro vás ofenzivní, odporný a averzní
charakter. Jakýkoliv člověk, který by mohl projevovat takzvané androgynní
vlastnosti, nemá žádný protějšek, pokud jde o stejný duchovní, duševní a
fyzický obsah, jaký má například jakákoliv androgynie v pozitivním stavu.
Lidskou androgynii lze chápat jako karikaturu, zkreslená a falzifikaci androgynie
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pravého pozitivního stavu, zfabrikovanou silami negativního stavu, aby se
navodily pocity odporu, averze a odmítání pojetí a významu pravého
sjednocení, integrace, harmonie a jednotnosti femininních a maskulinních i
maskulinních a femininních vlastností, rysů a atributů. Toto byl taktický manévr
sil negativního stavu, aby bránily lidem a svým tvorům v čemkoli, co by se byť i
jen vzdáleně podobalo tomu, co je v tomto ohledu obsaženo v přirozenosti
pozitivního stavu.
Jak se tedy jeví nebo jaká je androgynní sentientní entita podle vnímání nějaké
jiné sentientní entity, jejíž pohlaví je buď mužské, nebo ženské? Ve skutečnosti
to není až tak záležitostí vzhledu jako spíše projevováním jedné nebo více
vlastností, rysů a atributů - buď maskulinity, nebo feminity, nebo obou zároveň.
V tomto smyslu může být jedinec v pozitivním stavu ženou nebo mužem, pokud
jde o vnější pohlavní rysy, a přece, pokud on/ona nebo ona/on obsahuje
rovnoměrným, proporcionálním a vyváženým způsobem maskulinní i femininní,
nebo femininní i maskulinní vlastnosti, rysy a atributy - což je v pozitivním stavu
vždy - on/ona a ona/on by byl považován za androgyna (oboupohlavního).
Takto je ve svém pravém smyslu definována a manifestována androgynie
v pozitivním stavu.
Tento pojem - androgynie - má ale v pozitivním stavu i další stránku. Tento
pojem se vztahuje na někoho, kdo je skutečně oboupohlavní, ve strukturálním
smyslu jeho/její přirozenosti nebo její/jeho individuality, kdo je však obdařen
schopností měnit se podle libosti mezi jedním nebo druhým, jak je to potřeba a
jestliže je to potřeba. Takže vždy, když je to potřebné, nezbytné nebo žádoucí,
on se může jevit jako ona v nejkrásnější vnější ženské formě a vnitřním obsahu,
nebo ona se může jevit jako on ve vnější mužské formě a ve vnitřním mužském
obsahu. Z toho důvodu může dojít k úplnému, naplňujícímu, produktivnímu,
tvořivému a inovačnímu sdílení, pokud androgyn naváže styk se ženou - jako
muž; nebo pokud on/ona naváže styk s mužem - jako žena. Během takového
sdílení vzniká, řekněme, u ženy jedině dojem, že je to skutečně muž; nebo u
muže, že je to skutečně žena. Zároveň, pokud mezi sebou navážou styk dvě
androgynní entity kvůli sdílení, prožívají se navzájem z úrovně obojích svých
vlastností, rysů a atributů současně. Maskulinní aspekt obou se sdílí
s femininním aspektem toho druhého a femininní aspekt obou se sdílí
s maskulinním aspektem toho druhého. V průběhu takového sdílení neexistuje
jakýkoliv pocit čehokoliv srovnatelného s vaší lidskou homosexualitou nebo
bisexualitou.
Místo
toho
zažívají
pocit
nejvíce
jedinečného,
individualizovaného, zosobněného a přirozeně odlišného aspektu úplné
integrace, sjednocení, harmonizace, zrovnoprávnění, vyváženosti a jednotnosti
svých příslušných vlastností, rysů a atributů. Následkem toho sdílení získávají
vyšší úroveň poznání Mě, sebe i jiných a dávají zrod neobvyklé a velmi vyvinuté
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ideji, využité na nadělení nového sentientního života, který přesáhuje rámec
jejího obsahu, pokud jde o schopnosti a povahu čehokoliv předtím dostupného.
A takto je to v pozitivním stavu. Prosím vás tedy, abyste se na pojem
androgynie nebo na to, co obsahuje, nikdy nedívali s opovržením, averzí nebo
odporem. Ještě jednou, a toto opakuji stále dokola, potřebujete se naučit vidět
věci takové, jaké jsou za scénou, a ne takové, jaké jsou na scéně nebo ve scéně.
Takové uspořádání v pozitivním stavu by, samozřejmě, nedovolilo aktivaci
negativního stavu a typického lidského života. Aby se aktivoval negativní stav a
zfabrikoval lidský život, bylo nezbytné se odklonit od tohoto uspořádání. Proto,
jestliže je v pozitivním stavu všechno ve stavu vyváženosti, zrovnoprávnění,
integrace, jednotnosti a harmonizace, potom, aby se aktivoval negativní stav a
zfabrikovali lidští tvorové, bylo nutné přijít s něčím, co by bylo zcela opačné
k čemukoliv, co existuje v pozitivním stavu. Jak si pamatuješ z předcházejících
diskusí, prvním krokem v tomto ohledu bylo rozdělení všech atributů,
vlastností, rysů a všeho ostatního nacházejícího se v maskulinitě a feminitě.
Bylo nutné narýsovat a přesně vymezit hranici existující mezi maskulinními a
femininními principy a ustanovit přesně vymezenou roli, kterou by hrály jedni i
druzí.
Aby se podpořilo toto rozdělení a aby byli lidé i tvorové negativního stavu
nuceni pociťovat hanbu a odpor, že jsou ve svém nitru jedním či druhým,
jsouce však pouze tím, čím jsou pokud jde o jejich pohlaví a jsouce plně
ztotožněni se svým příslušným pohlavím, aktivátoři negativního stavu vynalezli
všemožné sexuální úchylky a abnormality, které byly geneticky, mentálně,
fyzicky a společensky zmanipulovány, které by většinu lidí vedly k tomu, aby se
distancovali a separovali od každého, kdo by nezapadal do všeobecně přijatých
způsobů navazování vztahů na jakékoliv úrovni. Takové distancování a separace
by jen posílili jejich identity, jsouce buď výhradně ženou, nebo výhradně
mužem, s totálním odmítnutím všeho, co je definováno jako homosexuální
nebo bisexuální, nebo všechno, co se liší od jejich pojímání a očekávání, jaký by
měl jeden v tomto ohledu být.
A tak byla nastavena past lidem i ostatním tvorům. Fabrikací všemožných
abnormálních a úchylných stavů ve strukturální formě některých lidí a tvorů
pekel síly negativního stavu uspěly v zachování přísné separace a odštěpení
maskulinity od feminity a feminity od maskulinity v nitru každého jedince a
v jeho/její a její/jeho typické pohlavní identitě. Takto se zatím efektivně
zachovává pseudoživot negativního stavu. Navozením zmatku a nedorozumění
ohledně pravého významu každého z nich a jejich ztvárněním do fyzických
forem, zdůrazňujíce druhotné pohlavní znaky lidského těla, síly negativního
stavu vykořenily z lidské mysli pravý význam toho, o co všechno jde ohledně
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maskulinity a feminity a jejich příslušných rysů, vlastností a atributů. Extrém
této maskulinizace a feminizace lidí lze vidět v takových lidských termínech,
jako jsou ‚pravý muž‘ nebo ‚pravá žena‘. Tyto a podobné termíny lze v podstatě
považovat za ohavnost negativního stavu. Podporují, napájejí a zvěčňují do
nekonečna separaci, rozkol, odloučení a izolaci jednoho principu od druhého.
Z hlediska těchto faktů je pro vás jako Moje pravé představitele na planetě Nula
velmi důležité, abyste se stavěli proti tomuto prokletému stavu a sklonu, který
existuje v rámci lidského života. Toto můžete provést za prvé tak, že se
distancujete od toho, abyste schvalovali způsob, jakým je strukturován lidský
život v tomto negativním ohledu. A za druhé tak, že změníte svůj postoj ke své
vlastní maskulinitě i feminitě a feminitě i maskulinitě ve svém vlastním nitru,
zrovnoprávňujíce je a vyvažujíce je takovým způsobem, abyste ve svém
vnitřním i vnějším chování mohli projevit lásku, moudrost, dobro, pravdu,
pozitivní skutky, víru, laskavost, jemnost, něžnost, toleranci, úctu, uznání,
intuici, tvořivost, logiku, rozum, racionalitu, intelekt a všechny ostatní
vlastnosti, rysy a atributy maskulinity a feminity. Jak vidíte, být mužem nebo
ženou dopředu nevylučuje, abyste měli jedno či druhé nebo abyste ve svém
chování a postoji projevovali jedno či druhé. Jsou stejně důležité a jsou stejně
potřebné. Zároveň tím, jak bylo uvedeno v jednom z posledních Dialogů (106),
že budete se sebou navzájem zacházet se stejnou úctou, láskou, uznáním,
tolerancí, laskavostí a taktem, bez ohledu na to, zda jste muž, nebo žena,
můžete úspěšně přemoci svůj jednostranný přístup k záležitostem maskulinity i
feminity a feminity i maskulinity nejen ve svém nitru, ale i ve svém zevnějšku, a
co je nejdůležitější, také vůči ostatním. A to je to, co je potřeba na vaší planetě
učinit, kromě mnoha jiných věcí podobně pozitivní povahy. A to je to, co je rolí
Mých představitelů.
Peter: Velice Ti děkuji za toto nádherné zjevení a vysvětlení. Něco z toho bylo
úplně nové. Jsi připraven pokračovat odpovědí na mou otázku?
Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. A ano, něco ze zjevených pojetí a to, jak
jsou chápány, definovány a manifestovány v pozitivním stavu, je pro tebe a pro
ostatní čtenáře nové. Na některá další pojetí, i když jsme o nich předtím
diskutovali několikrát, se nahlíží z úplně jiné perspektivy. V tom smyslu, viděno
z této odlišné perspektivy, by je bylo možné pojímat i jako nové.
Věnujme se nyní záležitosti základních rozdílů mezi dvěma zmíněnými ženami,
které se přede Mnou objevili během Mého života na planetě Nula. Za jakých
okolností přivedli ke Mně první ženu? Především, jak z těchto slov vidíš,
nepřišla z vlastní vůle. Přivedli ji ke Mně násilím, protože ji přistihli při
samotném aktu cizoložství. V jejím případě si Mojžíšův zákon vyžadoval, aby ji
ukamenovali. Jak si pamatuješ, Já jsem ten požadavek vyvrátil. O to však nejde.
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To bylo diskutováno v jednom z předchozích Dialogů. Zde to nepotřebujeme
opakovat. V tomto případě jde o manifestaci, ilustraci a demonstraci určitých
důležitých duchovních souvztažností, reprezentovaných první dotyčnou ženou.
Jak je zřejmé z textu, ta žena byla cizoložnice. Co to znamená být cizoložnice či
cizoložník v duchovní konotaci toho slova, a ne podle typického vnějšího
lidského behaviorálního chápání toho slova? Abyste pochopili duchovní
konotaci toho slova, nejprve potřebujete pochopit, co znamená slovo ‚žena‘
v této konkrétní konotaci. Jak si pamatuješ, jedním z duchovních souvztažných
významů toho slova je bytí ve své vlastní pravé přirozenosti nebo ve své vlastní
individualitě, jedinečnosti a odlišnosti. Jinými slovy, ‚žena‘ souvztaží s vlastní
pravou přirozeností, nebo také s vlastní duší neboli mentalitou.
V tomto konkrétním případě tato žena odmítla svou vlastní individualitu,
jedinečnost a odlišnost nebo svou vlastní přirozenost, duši neboli mentalitu.
Místo toho se snažila uzurpovat nebo si přivlastnit přirozenost, jedinečnost,
individualitu, odlišnost, duši neboli mentalitu někoho jiného. Takovým
jednáním se z ní stala cizoložnice. Jak z tohoto příkladu vidíš, odmítnout svou
vlastní přirozenost a její individualitu, jedinečnost, odlišnost, duši neboli
mentalitu, a bažit, toužit nebo chtít si uzurpovat nebo ukrást přirozenost
někoho jiného a její individualitu, jedinečnost, odlišnost, duši neboli mentalitu,
znamená být cizoložný. Toto je pravý duchovní význam cizoložství. Jinými slovy,
bažit nebo toužit po tom, abyste byli jako někdo jiný a pokoušet se usilovat být
jako někdo jiný, a zároveň zpronevěřit, odmítat, opovrhovat a zradit svou
vlastní identitu, takovou, jaká je, znamená být cizoložný. Poněvadž Já jsem
v každého jedinečné a odlišné individualitě a identitě, jakýkoliv pokus zřeknout
se jich se rovná zradě, spáchání zrady a být zrádcem nejen vůči sobě
samému/samé, ale také vůči Mně.
A nyní, zmíněná žena nepřišla ke Mně na základě své vlastní svobodné volby
nebo ze své vlastní vůle. Proto neexistoval žádný základ pro její souzení,
zavržení, ale ani pro její odmítnutí. Koneckonců, ona nežádala o Mé odpuštění
nebo o to, aby byla souzena za své chování. Nepřišla tedy ke Mně nebo nebyla
ke Mně přivedena z pozice její vlastní individuality, jedinečnosti a odlišnosti.
V takové situaci jsem neměl žádné jiné východisko, než jí říct jedinou věc: ‚Já tě
nemohu soudit; jdi a už více nehřeš‘. Jak vidíš, namísto toho, abych ji soudil,
poskytl jsem jí alternativu: aby přestala dělat to, co dělala, tedy aby přestala
odmítat, opovrhovat a zavrhovat to, aby byla svou vlastní přirozeností, a aby se
přestala snažit dosáhnout přirozenosti jiných jedinců, a aby místo toho přijala,
kdo je ve své vlastní individualitě, jedinečnosti a odlišnosti, a aby se ztotožnila
se svou vlastní přirozeností. Šlo zde o to, že dotyčná žena navazovala styk
s jinými muži ne z pozice lásky, ale z pozice potřeby uzurpovat nebo ukrást
jejich vlastní identity, aby si ty identity mohla přisvojit. Neexistuje nic horšího,
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než když někdo sám sobě dělá něco takové. Abych to opět zopakoval, toto je
jedna z nejhorších forem duchovního cizoložství. To, zda by dotyčná žena dbala
na Mou radu a zda by se jí řídila, to je už zcela jiný příběh.
Na druhou stranu, podívej se, co se stalo v případě té druhé ženy. Nikdo ji
nenutil, aby za Mnou přišla. Přišla ke Mně ze své vlastní vůle a na základě své
vlastní volby. Přišla ke Mně z pozice své vlastní identity, individuality,
jedinečnosti a odlišnosti. Její přístup k jiným byl z pozice lásky k nim. V žádném
případě to nebylo z pozice pokoušení se být jako oni nebo uzurpovat či ukrást
jejich identity. Nebyla tedy v žádném případě cizoložnicí, jako byla ta druhá
žena. Jejím problémem bylo to, že to dělala sama ze sebe a sama od sebe, a ne
ze Mne v sobě a se Mnou. Ona zjistila svou chybu, Proto jsem jí řekl, že její
hříchy jsou jí odpuštěny. Zároveň, neřekl jsem jí, aby šla a už více nehřešila, jako
jsem řekl té druhé ženě. Jejím problémem/hříchem bylo to, že milovala bez
moudrosti. Uvědomila si ten fakt a tu situaci napravila. Poněvadž od té chvíle
všechno, co dělala, činila se Mnou, ze Mne, prostřednictvím Mne a pro Mne,
neexistovala žádná potřeba, abych jí pověděl, aby už více nehřešila. Učinit to by
znamenalo, že bych hřešil spolu s ní. Taková věc by byla naprostou nemožností.
vidíš, Petře, zásadní rozdíl mezi těmito dvěma případy?
Peter: Ano, zcela jasně. Děkuji Ti za jejich tak plodné podrobné rozvedení.
Opravdu si toho vážím.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Bylo Mi potěšením to udělat. A nyní
bych chtěl do tvé pozornosti uvést něco jiné, pokud smím.
Peter: Samozřejmě. Ty můžeš kdykoliv.
Pán Ježíš Kristus: Protože v tomto Dialogu hovoříme o záležitosti sdílení, o
maskulinitě, feminitě, cizoložství a o všech příbuzných záležitostech, je čas,
abychom znovu definovali a přehodnotili koncept sexuality. Jak bylo uvedeno
mnohokrát předtím, pojetí sexuality je nejvíce nepochopený a zkreslený
koncept z hlediska jeho lidského pojímání. Co si pomyslí nebo co si představí
jakýkoliv člověk, když vyslovíš slovo ‚sex‘ nebo ‚sexualita‘? Nic víc a nic míň než
soulož, pohlavní styk nebo milování se mužů se ženami, na této planetě ale
také mužů s muži, žen se ženami, a někdy dokonce člověka s nějakým zvířetem.
Jinými slovy, tento termín byl hrubě zredukován na něco, co má v pozitivním
stavu velmi malý, nebo co tam nemá vůbec žádný význam. Na vaší planetě byl
degradován na úroveň čistě fyzického, vnějšího, žádostivého a velmi často děti
plodícího aktu, který nemá vůbec žádnou duchovní konotaci. Toto pojetí tedy
v lidském chápání úplně ztratilo svůj pravý význam.
V pozitivním stavu má sexualita nebo sex zcela jinou konotaci. Neváže se nutně
na pohlaví. Být sexuální neznamená mít sexuální styk. V podstatě to znamená
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hluboce milovat, respektovat a uznávat někoho bez ohledu na jeho/její
pohlavní identitu. Je to přání a potřeba sdílet s někým to, co kdo má a čím je.
V tomto smyslu jakýkoliv vztah vůbec, na všech úrovních jeho manifestace,
pramení z jedincovy jedinečné sexuality, zakořeněné v jeho/její vlastní
jedinečnosti, individualitě a odlišnosti. Neznamená to nutně mít sexuální styk
s objektem nebo subjektem své lásky. Sexuální styk má zcela jinou konotaci než
sexualita jako taková. kromě toho, sexuální styk v pozitivním stavu se
neodehrává stejným způsobem jako v negativním stavu nebo v lidském životě.
Nemají nic společné. Tato metoda byla náležitě popsána v kapitole 20 Nového
zjevení Pána Ježíše Krista. Není třeba to zde opakovat. Co však je potřebné
uvést do vaší pozornosti, je to, jak byste od této chvíle měli pojímat sexualitu.
Především, je rozhodující a životně důležité, abyste přesáhli své pojetí sexuality,
na jaké jste byli zvyklí až do tohoto okamžiku, redukujíce a degradujíce ji na
úroveň jen a pouze sexuálního styku. Nuže, to vůbec neznamená, že byste se
mu měli vyhýbat, když je potřebný a nutný. Také ten má nesmírně pozitivní
konotaci, pokud to uděláte ze Mne, se Mnou, skrze Mne a prostřednictvím
Mne. Znamená to ale, že byste se měli naučit vidět sexualitu jako prostředek
sdílení, přenášení, vyzařování a sálání energií životní síly, za prvé, z Mé Vlastní
Absolutní Jedinečnosti, Individuality a Odlišnosti, a za druhé, ze své vlastní
individuality, jedinečnosti a odlišnosti.
Jak ale víš, je mnoho úrovní sdílení. Sexuality byla definována jako všezahrnující
prostředek sdílení. Takže jakékoliv sdílení vůbec, to je jedno, na jaké úrovni a
s kým se odehrává, je možné pouze kvůli těmto energiím životní síly, které jsou
čistě sexuální povahy. V tomto časovém bodě se blížíme ke křižovatce, k nové
fázi aktuálně probíhajícího posunu. Tato fáze si od vás všech vyžaduje, abyste
získali informace, které se týkají něčeho, co bylo uvedeno předtím ohledně
prostředků a způsobů získávání poznatků a pravdy o čemkoli vůbec. V tomto
ohledu vám bylo naznačeno, že při uvolnění nového aspektu z Mé Absolutně
Nové Absolutní Přirozenosti, který bude řídit nastávající cyklus
času/stavu/procesu, se uskuteční přesahující způsob získávání poznání pravdy,
který bude zahrnovat a začleňovat všechny předtím dostupné prostředky a
způsoby.
To samé lze aplikovat na koncept sdílení a sexualita. Energie předcházející to
uvolnění si vyžadují, abyste si uvědomili, že s uvolněním odlišného aspektu Mé
Nové Přirozenosti do celého Mého Stvoření bude zpřístupněna a zavedena
nová a totálně odlišná úroveň sdílení, která přesáhne všechno, co bylo do
tohoto okamžiku k dispozici. Přesáhne význam sexuality jako všezahrnujícího
prostředku a způsobu sdílení, jakož i význam samotného sexuálního styku. Ta
nová a úplně odlišná úroveň nebo způsob sdílení bude začleňovat a
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inkorporovat všechny předtím dostupné prostředky a způsoby sdílení, jakož i
celý význam, účel, cíl a praktikování jak sexuality, tak i milování se nebo praktik
sexuálního styku. Dostane je na novou, lépe vyjádřitelnou, více povznášející,
vznešenější a totálně vyšší úroveň, než jaká kdy komu přišla na mysl a než jakou
kdy kdo pochopil, pojal a praktikoval v Mém Stvoření, nehovoříc o
pseudostvoření.
Tento nový a odlišný aspekt předefinuje a v podstatě nahradí starý význam a
praktikování sdílení a jeho sexuality a pohlavního styku. Můžete se připravit na
skutečnost, že nebude mít nic společného s tím, co o ní víte, jak ji pojímáte a
jak praktikujete svou sexualitu a milování se na jakékoliv z jejích úrovní.
V tomto časovém bodě nemůže nebo nesmí být nic více zjeveno o přirozenosti
tohoto nového a odlišného aspektu. Důvod, proč o tom mluvíme, je ten, že se
potřebujete připravit na to, co má přijít a že se máte být ochotní se změnit, až
přijde čas uskutečnit takové změny. Také proto o tom mluvíme, abychom vám
pomohli přesáhnout vaše chápání těchto diskutovaných konceptů a abyste se
vyhnuli lpění, náklonnosti nebo návyku ke svým starým způsobům. Ano, všemi
prostředky můžete pokračovat ve svých současných praktikách s tímto novým
chápáním. Buďte si však vědomi, že věci nebudou v žádném ohledu, a nejen
v tomto ohledu, stejné v žádném ze svých aspektů. Když o tom víte a připravíte
se na to, nebudete šokováni nebo brzděni v přijímání toho, co má přijít, jakmile
přijdete do duchovního světa nebo jakmile přijde čas na uvolnění tohoto
nového a odlišného aspektu. Toto jsou velmi důležité informace. Důležitější,
než jste v této době schopni pochopit nebo si představit. Připravuji vás, abyste
byli nachystáni na všechno nové a odlišné, co přijde co nevidět (samozřejmě,
v bezčasovém a bezprostorovém smyslu). A toto je všechno, co jsme dnes
potřebovali probrat. Jdi v pokoji, Petře, a měj hezký den.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tyto vzrušující informace.

178

Dialog 117
16. října 1999
Peter: Dnes ráno osobně nemám žádné otázky. Včera později odpoledne jsem
ale dostal otázku od Michaela Maldonada ohledně povahy ‚touhy‘, co se týká
Tvých představitelů na planetě Nula, a jaká je v porovnání s touhou v pozitivním
stavu. Co ji aktivuje atd.? Samozřejmě, jako vždy, než odpovíš na tuto otázku,
pokud je vůbec vhodné na ni odpovědět, možná bys chtěl nejprve Ty hovořit o
něčem jiném.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych mluvil první. Ano,
skutečně mám něco na mysli, co bych chtěl dnes ráno uvést do tvé pozornosti,
jakož i do pozornosti všech čtenářů. Pokud jde o Michaelovu otázku, ačkoli
některé její aspekty mají čistě individuální a osobní povahu, nicméně jisté
záležitosti, které se týkají její povahy a obsahu, mají multivesmírný význam. Než
se ale budeme věnovat diskusi o záležitosti ‚touhy‘, je třeba uvážit něco jiného.
Jak víš, před několika dny se dozvěděl skutečnost, že počet obyvatel na planetě
Nula dosáhl hodnotu šest miliard. V nynější době máte na vaší planetě šest
miliard obyvatel. V historii vaší planety je to v určitém smyslu milník.
Samozřejmě, jelikož je tato planeta tím, čím je, a kvůli tomu, co v souhrnu toho
všeho reprezentuje, tento milník má vyloženě a úplně negativní konotaci. Na
tomto ‚dosažení‘ není nic pozitivního. Všimněte si, prosím, že ať zemře nebo ať
je z vaší planety v té či oné době vzat jakýkoli počet obyvatel, dokonce i během
nedávných ničivých katastrof, které tak často postihují vaši planetu a které ji
budou postihovat víc a více, navzdory tomu vaše populace neustále roste a
roste. Počet narození na vaší planetě jako celku ještě mnohokrát převyšuje
počet úmrtí. Tento fenomén můžete v určitém smyslu považovat za zlověstné
znamení budoucího osudu planety Nula.
Pokud důkladně analyzujete povahu těch šesti miliard obyvatel, budete muset
dospět k nepříjemnému závěru, že obrovská většina z nich jsou buď
představitelé negativního stavu všeobecně, obzvláště představitelé renegátů,
nebo lidé transmogrifikovaní na takové představitele. Jaká je tedy situace
ohledně přítomnosti Mých představitelů na této planetě? Pro vaši informaci,
v nekvantitativním smyslu je na vaší planetě až sedm tisíc lidí, kteří mají
pozitivní původ, nebo se stali pozitivními na základě konverze do pozitivního
stavu. Velká většina z tohoto počtu jsou moji skrytí představitelé. Nejsou
otevřeně spojeni s Mým Novým zjevením nebo nevědí, že jsou Mými
představiteli. Pouze někteří z tohoto počtu jsou Mými zjevnými představiteli,
nebo jsou či budou spojeni s Mým Novým zjevením. Tito lidé jsou po celé
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zeměkouli roztroušeni takovým způsobem, aby obsazovali duchovně velmi
důležité pozice, které udržují spojení s pozitivním stavem na této planetě, a tím
umožňují fungování a život všeho živého na ní. Toto prohlášení o důležitých
pozicích, které jsou nimi obsazeny, musíte chápat ne v politickém,
společenském, vědeckém, ekonomickém, průmyslovém nebo jakémkoli jiném
podobném smyslu. Zde hovoříme o duchovně důležitých pozicích. To by mohlo
znamenat, že někdo, kdo je společensky, politicky, ekonomicky nebo jakýmkoli
jiným podobným způsobem na nejnižší či na nejvíce bezvýznamné pozici,
zároveň zaujímá duchovní pozici, která by mohla být nebo která je
nejstrategičtější a nejpotřebnější.
Tyto nejstrategičtější a duchovně nejdůležitější pozice jsou ve skutečnosti před
kýmkoli v negativním stavu velice důkladně ukrývány, velmi často včetně těch,
kdo ty pozice zaujímají. Toto neuvědomování si nebo ukrývání je nezbytné
z bezpečnostních důvodů. Kdyby měly síly negativního stavu a renegáti vědět,
kdo je v této duchovně důležité pozici a kde se nachází, vynaložily by všemožné
úsilí, aby každého, kdo se nachází v této strategické a rozhodující pozici, zničily
nebo alespoň podlomily. Vůbec nic nevědí o faktu, že kdyby ve svém
destruktivním úsilí uspěly, zničily by i svou schopnost fungovat a uplatňovat
svůj dominantní vliv na těch šest miliard mínus sedm tisíc.
Souvztažný význam čísla sedm v tomto ohledu znamená celkový počet
představitelů Mého pozitivního stavu, kteří jsou potřební, aby jakýmikoli
potřebnými a nanejvýš žádoucími prostředky splnili Můj záměr a Můj Velký Plán
spasení všech v negativním stavu a na planetě Nula. Na druhou stranu,
souvztažný význam čísla šest je v momentálně se vyskytující konotaci znakem
ocitnutí se v bodě naplnění účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby byl na
planetě Nula založen lidský život. Abychom použili biblické termíny, toto číslo
má apokalyptickou konotaci. Připravte se na to, že v blízké i vzdálené
budoucnosti se odehraje množství nečekaných a ničivých věcí. Ve skutečnosti,
jak víte z nedávných událostí, k takovým věcem už vzrůstajícím způsobem
dochází.
Pokud si Mě neustále v této nepříznivé situaci uvědomujete a pokud jste
v neustálém kontaktu se Mnou ve vašem nitru, ať bude nebo ať vám bude
připadat jakkoliv ničivá a tragická, budete plně chráněni a ukryti před čímkoli
katastrofickým. Tu a tam budete pociťovat všemožné úzkosti a bolesti nebo
nepříjemné duševní a/nebo fyzické symptomy, které by mohly být iritující a do
určité míry komplikující vaše každodenní fungování, přesto všechno ale
nebudou žádným způsobem život ohrožující nebo schopné hatit nebo podrývat
vaši práci pro Mne ve vaší funkci Mých pravých představitelů. Takové stavy
budou ve skutečnosti sloužit jako návnada, která bude schopna odvést od vás
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pozornost sil negativního stavu, takže vás nechají na pokoji, abyste se podle
jejich názoru snažili ve svém vlastním ‚utrpení‘. Ať se bude za takových
okolností dít cokoli, ať to bude nebo ať by to bylo jakkoli tragické a ničivé, vaší
povinností a zodpovědností bude vždy vytrvat ve svých současných pozicích a
chovat se, jednat, navazovat vztahy, sdílet a dělat všechno takovým způsobem,
jak by to dělali a jak by to měli dělat Moji praví představitelé v souladu se všemi
duchovními principy, zjevenými a popsanými ve všech třech zdrojích Mého
Nového zjevení. Takovým jednáním a snahou žít v souladu s těmito principy
budete úspěšně chráněni před jakoukoli újmou, způsobenou jakýmikoli
důsledky takových ničivých událostí.
Druhý bod, který jsem chtěl uvést do vaší pozornosti, je něco, co se týká vašich
tendencí zabývat se minulými událostmi. Před pár dny, Petře, jsi dostal takovou
žádost zabývat se jednou z takových minulých událostí týkající se jisté osoby,
která podle názoru všech (kteří tu osobu znali) opustila Mé Nové zjevení a
následkem toho přerušila s vámi všemi, nebo s většinou z vás úplně všechna
spojení a/nebo interakce.
Zdržování se těmi nebo jakýmikoli podobnými událostmi z minulosti v sobě
nese značné duchovní nebezpečí. Něco podobné se přihodilo před několika
roky. Pokud se někdo nadále zdržuje nebo pokud se nadále zabývá svou
minulostí nebo svými bývalými vztahy, které se v současné době už více
neobjevují, vystavuje se nebezpečí, že bude pod vlivem negativního
stavu/renegátů. Jestliže se nepřetržitě zaobíráte něčím, co se stalo v minulosti,
znamená to, že lpíte na své minulosti, že jste propadli své minulosti, že jste
závislí na své minulosti a že jste připoutáni ke své minulosti. V tom případě vaše
minulost mimovolně a negativně ovlivňuje vaši přítomnost, a to samé bude
dělat ve vaší budoucnosti. Hlavním nebezpečím této situace je ale fakt, že vás
okrádá o vaše drahocenné a životně důležité energie životní síly na něco, co
z pozice současnosti nebo budoucnosti už více nemá žádný smysl a význam.
Pouze ve vaší vlastní, subjektivní mysli si takové události ještě stále udržují
smysl a význam. Mohu vás ujistit, že kdyby to mělo být tak, jakékoli takové
události nebo, v tomto případě, jakékoli takové vzájemné vztahy by ještě stále
trvaly nebo by ještě stále fungovaly. Protože však už nejsou, znamená to, že
jejich účel a užitek se dávno vyčerpal a v současné době by nesloužily žádnému
pozitivnímu, prospěšnému, užitečnému nebo žádoucímu účelu. A nejen to, ale
pro vaše duchovní, duševní a fyzické blaho by byly škodlivé a zhoubné.
Problémem s takovými druhy zaujatostí je to, že tím, že jste takoví a že to
děláte, odčerpáváte si důležité duchovní energie, které jsou potřebné někde
jinde, a ne na vaši posedlost, závislost a náklonnost k čemukoliv nebo ke
komukoliv z vaší minulosti. Pokud někdo nebo něco z vašeho života
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odešel/odešlo, nezáleží na tom, jak blízký, významný, milující, užitečný a
produktivní tenkrát byl nebo se zdál být jakýkoliv takový vzájemný vztah, ten
někdo nebo něco by v současné době ve vztahu k vám nebo ke komukoli
jinému, kdo byl v té situaci zapojen, nebyl v té samé pozici. proto je velmi
důležité, abyste se přestali držet čehokoliv takové povahy ze své minulosti.
Mohu vás ubezpečit, že renegáti nechtějí od vás nic víc, než abyste byli zaujati,
abyste lpěli, byli připoutáni a závislí na své minulosti. Tak by všechny vaše
energie sloužili přesně jejich záměru, protože všechna jejich naděje uspět
v jejich kontraproduktivním snažení spočívá v jejich minulosti. Oni žijí a fungují
prostřednictvím minulosti. Na druhou stranu, v pozitivním stavu každý žije a
funguje v současnosti, s pohledem do budoucnosti, nechávaje za sebou
všechno, co se stalo v minulosti. motto sentientních entit v pozitivním stavu zní:
Minulost odešla, minulost nemá v přítomnosti nebo v budoucnosti žádné
místo. Táhnout cokoli z minulosti do přítomnosti nebo do budoucnosti
znamená bránit pokroku nebo znemožňovat pokrok v jakékoliv významné míře.
Jak by mohlo dojít k nějakému náležitému duchovnímu pokroku,
zdokonalování, růstu a větší produktivitě kohokoliv, kdybyste nadále zůstávali,
byli závislí a připoutaní ke své minulosti nebo k někomu či něčemu ze své
minulosti, kdo/co už více v současnosti nebo v budoucnosti s vámi není a
nebude?
Je čas, abyste se všichni naučili obejít se bez své minulosti tak, abyste byli
vděčni za všechny lekce, které vám byly kvůli vašemu ponaučení poskytnuty
prostřednictvím jakýchkoli takových minulých jevů, nebo prostřednictvím
vašich minulých vzájemných vztahů, a abyste se pohnuli dopředu tak, že je
všechny necháte za sebou. Být zatrpklý, rozčílený, zklamaný, uražený nebo
nešťastný ohledně něčeho nebo někoho ze své minulosti znamená, že jste ve
svém nitru při řešení své minulosti neuspěli. V tom případě se vám doporučuje,
abyste sami sebe prozkoumali, abyste zjistili, co je ve vás, co vás drží ve vaší
minulosti nebo kvůli čemu nadále lpíte, upínáte se nebo jste závislí na svých
minulých vztazích, abyste se jich mohli natrvalo zbavit.
Zcela jiným příběhem je, kdyby se někdo z vaší minulosti, kdo se vzdal takového
vztahu s vámi, ze své vlastní svobodné vůle a volby rozhodl vrátit se k vám na
základě faktoru uvědomění, že se snad odklonil od Mého Nového zjevení, a
tudíž se vzdal jakéhokoliv vztahu s vámi nebo s kterýmkoliv Mým současným
představitelem. Takové uvědomění by znamenalo, že se v té osobě vytvořila
nová úroveň uvědomění a že je nyní připravena obnovit vztah s vámi na úplně
jiné úrovni a základě, než to bylo předtím. dokonce ani v takových případech by
nebylo obnoveno nebo by neožilo nic z povahy bývalého vztahu, který jste měli.
Jakýkoliv pokus o jeho obnovu na stejné úrovni a základu, které jste měli
v minulosti, by skončil mnohem horším výsledkem, než tomu bylo v době
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odpoutání se od toho minulého vztahu. A nejen to, ale bylo by to úplně a
kompletně regresivní. Kvůli faktu, že regresivní modus je známkou dominance
negativního stavu - pouze negativní stav se nachází v nepřetržitém regresivním
módu svého pseudoživota - návratem ke svému předcházejícímu způsobu
vztahu byste se fakticky chytili do pasti negativního stavu, stávajíce se
nevědomě negativními. V tom případě byste ztratil svůj status Mého
představitele a byli byste transmogrifikováni na představitele negativního
stavu. A Já vím, že nechcete, aby se to stalo.
Protože jste Mými představiteli a protože jste na základě toho faktoru
v pozitivním stavu, váš životní styl má odrážet životní styl pozitivního stavu. Ten
životní styl není nikdy regresivní, ale vždy progresivní. Vaše situace a pozice na
planetě Nula za současně existujících podmínek, které jsou příšerné, je ošidná.
Všichni vás velice pozorně sledují. Renegáti se snaží o to nejhorší, aby ve vašem
životě nebo ve vás našli cokoli, co by vás účinně mohlo odlákat od vašeho
poslání, role a pozice. Pamatujte si, prosím, že zoufale potřebují vaše energie.
Jedním z možných způsobů, jak krást vaše energie, je udržovat vás všemi jim
dostupnými prostředky v tom, abyste byli zaujati svou minulostí a abyste na ní
byli závislí. Nechyťte se do této pasti. Můžete Mě požádat, pokud si to přejete,
abych vám osobně pomohl zapomenout na všechno z vaší minulosti, co
vyčerpalo svou užitečnost a posloužilo svému účelu. pokud někdo v současné
době není ve vašem životě, ale v minulosti ve vašem životě byl, s největší
jistotou to znamená, že vztah, který jste s touto osobou měli, skutečně vyčerpal
svoji užitečnost a posloužil svému účelu.
Kromě toho, jakýkoliv váš vztah nebo cokoliv, co máte, je založeno na
relativnosti vaší přirozenosti. Je to vztah jedné relativní bytosti k jiné relativní
bytosti. Proto nemá absolutní platnost. Toto je úplná pravda, pokud vezmete
do úvahy důležitý duchovní fakt: Jakýkoliv vztah, který je vybudován na
jakémkoliv jiném základě než na Mně, ze Mě, se Mnou a prostřednictvím Mě,
nemá žádnou šanci trvat příliš dlouhou dobu. Pouze z pozice Absolutna, což je
Má pozice, můžete budovat vztah, který by mohl být nepřetržitě užitečný a
prospěšný. Takže, jsouce relativními, nemůžete vybudovat takový nepřetržitý
vztah ze své vlastní pozice. Co to znamená? Jestliže jste přišli o váš vztah
s někým, to jen znamená, že vy nebo ta druhá osoba, nebo vy oba jste svůj
vztah nebudovali na Mně, ze Mě, se Mnou, prostřednictvím Mě a ode Mě, ale
ze sebe samého/samé nebo ze svého relativního rozpoložení. V tom případě
nečekejte, že bude takový vztah trvat příliš dlouho nebo že bude
nevyčerpatelně užitečný a prospěšný.
S lidskou myslí je ten problém, že byla původně strukturována svými
fabrikátory takovým způsobem, aby byla historicky i perspektivně ukotvena ve
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své minulosti, odvozujíc jakýkoliv smysl života z toho, co se jí stalo od doby
jejího narození až po nejbližší minulost. Tento faktor závislosti na minulých
událostech byl záměrně zakořeněn v lidské přirozenosti, aby lidi držel
v duchovní stagnaci. Jelikož, po pravdě řečeno, pozitivní život a jeho tvořivé
úsilí závisí na neustálém růstu, pokroku a zdokonalování, aby se aktivoval
negativní stav a aby se zfabrikoval typický lidský život, bylo nevyhnutelné vzdát
se tohoto způsobu životního směřování. Pokud postupujete, rostete a stále se
zdokonalujete během všech vašich služebních cest v různých situacích,
podmínkách a životních ustanoveních, stáváte se pozitivnějšími a pozitivnějšími
nebo, abych použil správnější slova, stáváte se ve svém relativním rozpoložení
víc a více Mně podobnými. Za těchto okolností neexistuje žádná možnost
aktivace negativního stavu. Proto bylo nevyhnutelné zavést faktor závislosti na
vaší minulosti od okamžiku vašeho narození, aby vás vaše zaujetí, lpění,
závislost a náklonnost k čemukoliv, co se stalo ve vaší osobní minulosti, účinně
blokovalo ve způsobu života pozitivního stavu. Takto je vám efektivně bráněno,
abyste vedli progresivní způsob života.
Musíte ale rozlišovat mezi dvěma faktory v tomto ohledu. Jednou věcí je lpít,
být závislý a upnutý ke své minulosti takovým způsobem, že máte svou
minulost neustále na mysli, ovlivňujíc vaše duchovní, duševní, společenské či
jakékoliv fungování, chování nebo postoj a bráníc vám v nezbytném duchovním
růstu, pokroku a zlepšování; je zcela jinou věcí, když potřebujete zhodnotit
cokoliv, co se stalo ve vaší minulosti, abyste se z toho mohli poučit a abyste
mohli zjistit, proč se cokoli, co se vám stalo, muselo stát takovým způsobem a
jaké byly následky jakýchkoli takových událostí pro vaši vlastní duchovní pozici
a váš životní styl všeobecně. Je velmi prozíravé uskutečnit takové zhodnocení a
analýzu, abyste určili, jak mohou být tyto události interpretovány ze současné
pozice vašeho života, jak vypadají za scénou, a ne na scéně nebo ve scéně. Jak
tedy vidíte, zhodnocení a analýza je jedna věc, a lpění, závislost nebo
náklonnost ke své minulosti je úplně jiná věc. Správné zhodnocení a analýza
vede k osvobození a uvolnění z negativního vlivu vaší minulosti, aby bylo
všechno, co se stalo ve vaší minulosti, dáno na věčný odpočinek a aby ta
kapitola byla uzavřena. A takto to má být. Na druhou stranu, lpění, závislost a
náklonnost ke své minulosti vede k mučivým problémům a pochybnostem
ohledně čehokoliv, co se během té doby dělo. A nejen to, ale v současné době
to narušuje vaše normální, zdravé, produktivní, tvořivé a konstruktivní
fungování. Otravuje to vaši mysl, vaše chování a váš vztah k sobě samým a
k ostatním. Nemá to žádný jiný význam a účel než držet vás v negativním stavu.
Nezapomínejte také na mnohokrát opakovaný fakt, že všechno ve vašem
životě, všechny vaše vztahy či cokoli, co jste měli, bylo na základě vaší
předchozí dohody se Mnou před vaší inkarnací na planetu Nula, nebo jsem
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dovolil, aby se to stalo přesně takovým způsobem, jakým se to stalo. Tím, že se
to stalo tak, posloužilo to svému účelu a naplnilo to své potřeby. Takže
v procesu hodnocení a analýzy vašich minulých událostí potřebujete vzít tento
faktor do úvahy a přistupovat k němu z pozice poznání, že události vaší
minulosti vám poskytly velkou příležitost naučit se něco důležité a duchovně
významné, co by vám zabránilo se chytit do jakýchkoli dalších pastí nastavených
negativním stavem a co by vám umožnilo nechat tam všechno, co už více není
užitečné nebo prospěšné. Tak můžete být schopni mít z těch událostí velmi
potřebný užitek a prospěch, a zároveň se můžete osvobodit od jejich
negativního vlivu na svůj současný i budoucí život, namísto toho, abyste se těmi
událostmi nepřetržitě zabývali.
Takže vždy, když hodnotíte a analyzujete události vaší minulosti, doporučuje se
vám, abyste na ně nahlíželi ve světle chápání, jakému účelu, užitku a prospěchu
sloužily a jak přispěly k vašemu duchovnímu růstu, pokroku a zlepšení, a zda
jste v jejich důsledku byli schopni se stát lepší lidskou bytostí, více milující,
moudřejší, laskavější, více přijímající, soucitnější, empatičtější, milosrdnější,
více odpouštějící lidskou bytostí a víc a více sebou samým/samou v pravé
esenci a substanci svého pravého ‚já jsem‘. Zároveň máte uznat fakt, jelikož
takové události splnily svůj zvolený účel ve vašem životě činíce vás lepší bytostí,
že více není potřeba, abyste se jimi zabývali. Jakékoliv další zabývání se nimi by
jen zvrátilo proces stávání se lepší bytostí. Takže místo toho, abyste postupovali
ve směru právě uvedených pozitivních atributů, mohli byste se stát jejich
přesným opakem. Uvažujte o tom a uvidíte moudrost tohoto varování.
Další bod této záležitosti se týká tebe osobně, Petře. Poněvadž jsi v roli
transmitera Mého Nového zjevení, u některých čtenářů existuje tendence
zapojit tě do jejich osobních problémů nebo do problémů, které jsi s nimi snad
sdílel už v minulosti. Takovou tendenci z jejich strany využívá negativní stav,
aby tě odvedl od tvé práce v Mých službách. Ve tvém případě jsi tyto problémy
dávno vyřešil. Tím, že je uvádějí do tvé pozornosti v této době, v době, kdy už
více nemají pro tebe žádný význam, užitek či prospěch, tito lidé bez toho, aniž
by si to vědomě uvědomovali, a v některých případech by si toho ale mohli být
vědomi (což by v případě vědomého pokusu udělat to pro ně byla duchovně
velmi nebezpečná situace), tím, že tě vyrušují a odvádějí tvé energie, které jsou
potřebné někde jinde a na něco jiného, přispívají k věci negativního stavu.
Proto bychom žádali všechny čtenáře těchto Dialogů, aby se pokud možno
zdrželi toho, aby uváděli své osobní problémy a problémy své minulosti do tvé
pozornosti, Petře, a aby tě žádali o to, abys Mě jejich jménem poprosil, abych
jim pomohl pochopit důvody jejich problémů a událostí jejich minulosti a
způsob, jak je vyřešit a zbavit se jich. Dělat to není ani tvá povinnost, ani tvé
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pověření. Nejsi už více psycholog nebo psychoterapeut (hlavní cvokař!), jako jsi
býval v minulosti. Minulost ze tvého života odešla nadobro a navždy. Je
zodpovědností každého jedince, aby své problémy a svou minulost uvedl do Mé
osobní pozornosti a aby Mě jakýmkoliv způsobem komunikace, který má
k dispozici, požádal, abych mu/jí pomohl nahlédnout a pochopit důvody všeho,
co se stalo v jeho/její minulosti a abych mu/jí pomohl je vyřešit, zbavit se jich,
dát je na věčný odpočinek nebo za sebe, kam patří, a uzavřít tu kapitolu
jeho/jejího života. Mně nevadí být Psychologem nebo Psychoanalytikem. To už
více není Petrova role. A toto je pravda dokonce i v těch případech, na kterých
se Petr spolupodílel nebo při kterých byl během jejich výskytu přítomen. Ale,
pokud si přejete, můžete se o své problémy a způsob jejich řešení podělit
s Petrem nebo s kýmkoliv jiným, podle vaší vůle. Podělit se o ně je úplně jiná
věc než chtít od někoho jiného, aby za vás vyřešil vaše minulé problémy. A to je
všechno, o čem jsem chtěl dnes hovořit.
Peter: Velice Ti děkuji za tento smysluplný a aktuální příspěvek. Chtěl by ses
nyní věnovat otázce Michaela?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, krátce a stručně. Záležitost tužeb, ať jsou
jakékoliv, má ve většině případů čistě zosobněnou a individualizovanou
konotaci. Kvalita, obsah a účel jakékoliv touhy má od jednoho jedince ke
druhému odlišný smysl a význam. Mohou být velmi pozitivní, nebo mohou být
velmi negativní, v závislosti na motivačních a intenčních faktorech, které jsou
v pozadí jakýchkoli tužeb. Existuje však jeden důležitý aspekt, pokud jde o
genezi touhy, který má multivesmírný význam. Budeme se věnovat pouze
tomuto aspektu, a žádným jiným. Ostatní jsou zodpovědností každého jedince,
aby on/ona určil, jaké funkci a účelu slouží v jeho/jejím životě. Původ neboli
geneze touhy pramení z Mé Absolutní Přirozenosti. Jaká je v tomto ohledu Má
Přirozenost? Bezpodmínečně s každým ve jsoucnu a bytí sdílet, čím jsem a co
mám. Mou Absolutní Touhou bylo, abych takové bytosti nebo sentientní entity
stvořil přesně za tím účelem - sdílet s nimi Sebe Samého/Samu a to, co
obsahuje Má Absolutní Přirozenost. Protože jsem je stvořil ze Sebe, díky Sobě,
podle Sebe a Sám/Sama, každá sentientní entita obsahuje na základě tohoto
faktoru stejné atributy, které mám Já, s jediným rozdílem, jak víte, že v nich
jsou relativní a ve Mně jsou Absolutní. Kvůli této struktuře všech sentientních
entit i ony v sobě obsahují neustálé touhy dělit se o to, co mají, kdo jsou, jaká je
jejich přirozenost, jakož i o všechny produkty svých tvořivých, produktivních a
užitečných snah a úsilí. Důvod této touhy spočívá ve faktu, že pokud je každá
sentientní entita přirozeně a nekonečně jedinečná, odlišná a individuální a
pokud v sobě obsahuje přirozeně a nekonečně jedinečný, odlišný a individuální
prvek nebo částici, kterou jsem jí obdařil, potom v tom případě taková touha
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sdílet sebe s ostatními naplňuje požadavek Mé touhy sdílet Sebe Samého/Samu
se všemi v absolutním smyslu.
Co musíte v tomto případě pochopit, je to, že Sebe nemohu sdílet v absolutním
smyslu se žádnou relativní sentientní entitou. Takové sdílení by tu entitu zabilo.
Protože jsem ale stvořil nekonečné množství sentientních entit, obdařil je svými
různými prvky a částicemi, prostřednictvím všech nich, pomocí nich a s nimi,
když sdílejí samy sebe se všemi ostatními, přičemž jsem neustále přítomen,
všechny aspekty Mé Absolutní Přirozenosti, jak jsou distribuovány mezi všechny
sentientní entity, jsou sdíleny se všemi. Tento způsob sdílení plní Mou největší
touhu - sdílet se všemi všechno, co mám a čím jsem. Tato touha se odráží
v touze všech sentientních entit být spolu, být ve vzájemné společnosti a dělit
se nejen o sebe samotné, ale i o výtvory svých tvořivých snah (umění, hudbu
atd.). Takto je to v pozitivním stavu. A takto se věci odrážejí nebo takto by se
měli odrážet v životech Mých představitelů. Vaše touha být vzájemně spolu a
dělit se vzájemně o sebe a své výtvory, ať jsou jakékoliv, pochází z tohoto
uspořádání. Toto je důvod, proč, když máte velmi málo možností být ve
společnosti Mých představitelů, cítíte smutek a toužíte být s nimi a dělit se
s nimi o všechno, co máte, co tvoříte a jací jste. A být takoví nebo toužit po
tom, abyste byli takoví, je správné.
Dokonce i tvorové v negativním stavu a lidé mají spoustu tužeb, které pramení
z původního pseudonadělení jejich fabrikátory. Jejich touhy jsou, samozřejmě,
ve většině případů negativní povahy: být materiálně bohatý, mít moc, být
v řídící pozici, vládnout, být v porovnání s ostatními nadřízený, a podobné,
všechno negativní touhy. Toto bylo zavedeno jako protiklad k tomu, jak jsou
touhy strukturovány v pozitivním stavu. A toto je všechno, co je o tomto
tématu třeba říci. V tomto okamžiku bych doporučoval, abychom pro dnešek
skončili, Petře, a abychom si dali pár dní přestávku, pokud je to potřebné a
žádoucí.
Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení. Plně jsem jej pochopil. Budu se řídit
tvou radou a tím, co navrhuješ, pokud, samozřejmě, ke mně nepřijdou nějaké
otázky multivesmírného významu.
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Dialog 118
20. října 1999
Peter: Nuže, minulý večer od nás odjel Manfred a vrátil se do Německa. Byla to
velmi milá a plodná návštěva. Velmi jsme si užívali jeho přítomnost. Chápu, že
na mnoha úrovních jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí se během jeho
návštěvy vykonala nějaká velice důležitá práce. Chtěl by ses teď věnovat této
záležitosti, nebo něčemu jinému, o čem se domníváš, že se tomu nejprve
potřebujeme věnovat? Nejraději bych Tě nechal, aby sis to převzal a abys nám
oznámil cokoliv, co si přeješ.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi umožnil hovořit jako první. Než se
budeme zabývat skutečným významem Manfredovy návštěvy u tebe v Santa
Barbaře, jakož i v Atascadero u některých dalších jedinců, rád bych se stručně
zmínil o něčem jiném. Týká se to jistého prohlášení v předchozím Dialogu (117)
ohledně počtu Mých představitelů na planetě Nula, jakož i počtu obyvatel, kteří
ji v současné době obývají. Někteří z vás to prohlášení vzali jaksi
v kvantitativním smyslu, ignorujíce jeho duchovní konotaci a důraz na
kvalitativní význam toho čísla.
Jak víš, v pozitivním stavu neexistují žádné statistiky. Takže, když hovoříme o
číslech a pokud se tato čísla týkají čehokoliv pozitivní povahy, v tomto případě
Mých pravých představitelů nacházejících se na planetě Nula, na žádné
prohlášení této povahy ta čísla nelze aplikovat v kvantitativním měřítku. Musíte
se dívat na duchovní souvztažnost a význam jakéhokoliv takového číselného
označení, a ne na jeho kvantitativní nebo statistický obsah. V tomto případě,
když hovoříme, že je na planetě Nula sedm tisíc jedinců, kteří jsou buď
otevřeně, nebo skrytě Mými pravými představiteli, neznamená to ve
skutečnosti sedm tisíc ve statistickém smyslu. Znamená to, že existuje přesný
počet jedinců, který je potřebný pro zachování spojení této planety s pozitivním
stavem a pro dosažení Mých cílů a uskutečnění Mých plánů, které mám
ohledně jejího osudu a výsledku. V tomto smyslu tedy číslo sedm znamená
plnost takové přítomnosti, ani víc, ani méně, ale přesně tolik, kolik je potřeba a
přesně za tím účelem, jak je potřeba. Z toho důvodu může být skutečný
statistický nebo kvantitativní počet Mých pravých představitelů na planetě Nula
mnohem větší, v souladu s potřebami, které mám na Mysli. Doporučuje se vám,
abyste se nezabývali takovými čísly z hlediska jejich statistického označení nebo
významu.
Naproti
tomu,
situace
s představiteli
negativního
stavu
a
s transmogrifikovanými lidmi na této planetě je v tomto ohledu zcela jiná.
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V jejich případě platí obě označení - statistické nebo kvantitativní, jakož i
souvztažné a duchovní. Důvod, proč je to u nich tak, je ten, že negativní stav
zahalil svůj život do čísel, statistik a do velkých množství, ignoruje jakoukoliv
potřebu brát do úvahy jednotlivé jedince v jejich jedinečnostech a odlišnostech.
V jejich případě tedy šest miliard skutečně znamená šest miliard jedinců, kromě
faktu, s čím duchovně souvztaží číslo šest.
Vymažte tedy, prosím, ze své mysli jakoukoliv představu statistických nebo
kvantitativních označení nebo významů, pokud jde o počet Mých pravých
představitelů přítomných na planetě Nula. Jinak byste mohli zjistit, že se hrubě
mýlíte. V tom případě byste se stali terčem renegátů, kteří by vás dovedli
k tomu, že byste v tomto ohledu přijali zkreslení, nebo dokonce úplné lži. A to
je všechno, co jsem chtěl říct ohledně této konkrétní záležitosti.
Peter: Děkuji Ti velice za tuto aktuální připomínku. To lidská část naší
přirozenosti se ráda zabývá čísly z hlediska jejich absolutního matematického
určení. Jak to vidím já, toto je opět záležitostí vidění věcí na scéně nebo ve
scéně, a ne za ní.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. A nyní se věnujme některým dalším
záležitostem, které je třeba uvést do tvé pozornosti a do pozornosti všech
ostatních čtenářů. Vnímám v tobě nějaké stavy úzkosti, Petře, ohledně obsahu
těchto záležitostí. Pro tebe jsou trochu nepříjemné, protože věci se ke tvému
velkému zklamání doposud nevyvinuly přesně tak, jak jsi očekával, což je, zdá
se, v rozporu s tím, co bylo o nich řečeno v Dialogu 111, na jeho úplně poslední
straně, která se týkala Margaret. Ptáš se, proč bylo v tomto Dialogu naznačeno
něco takového, pokud je v současné době realita tak trochu jiná v tomto
ohledu.
Pojďme to prohlášení analyzovat. Vždy, když ti někdo řekne, že se přiznává
ohledně své pravé přirozenosti nebo poslání, jak to bylo v případě Margaret,
když zavolala Glorii a tobě, bez ohledu na to, zda to myslí skutečně vážně, nebo
ne, na základě faktoru takového přiznání má samotný faktor toho přiznání
v očích všech obyvatel pozitivního stavu a v Mých očích Osobně čistě pozitivní
konotaci. Je to první krok, důležitý předpoklad toho, aby se stalo něco důležité.
Dokonce i když se to něco nestane okamžitě, možná dokonce ani během tvého
života na planetě Nula, nicméně to buduje základ, na kterém je nejen možné,
ale na kterém se i stane pravou realitou spasení nebo konverze takové osoby
do pozitivního stavu. Toto je důvod, proč jsme v Dialogu 111 naznačovali, že
‚význam této události je nesmírný‘. A ‚že se dosahuje a ustanovuje něco nové a
odlišné, výhradně v pozitivním smyslu těch slov‘. Zároveň tam však bylo
uvedeno, že ‚protože se toto nové a odlišné právě odvíjí, pravý a důležitý
význam toho (to jsem zvýraznil Já!) ještě nelze zjevit‘.
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Problémem tvého vnímání té události nebo jejího možného výsledku, nebo
toho, co bylo o něm řečeno z naší perspektivy, z perspektivy pozitivního světa,
bylo to, že jsi ji pochopil časoprostorovým způsobem, a ne způsobem
bezčasovým a bezprostorovým. Aplikoval jsi ji jako okamžitý možný výsledek a
důsledek typickým lidským způsobem. Bylo to dovoleno kvůli naučení se
nějakých důležitých lekcí.
A tu přichází Manfredova role, kterou hrál v tomto ohledu. Jak víš, Manfredovo
označení, s čím slovo ‚Manfred‘ duchovně souvztaží v jeho konkrétním případě,
a pouze v jeho konkrétním případě, lze, kromě mnoha jiných věcí, definovat
jako smírce, tvůrce pokoje a hledač faktů. V tomto konkrétním případě byl na
misi hledání faktů, aby rozhodl, zda existuje nějaký základ na nastolení usmíření
a vytvoření pokoje. Nemůžeš dost dobře nastolit nějaké usmíření a pokoj,
pokud nejprve nezjistíš, zda pro to existují nějaké dispozice a základy.
Cílem takové role, jakou měl v tomto ohledu Manfred, bylo nalezení pravdy. Ať
by byl výsledek takové mise jakýkoliv, pokud skutečně byla pevně ustanovena
pravda, jak to bylo v tomto případě, měla nesmírný význam a smysl. Vzpomeň
si, prosím, na Mé prohlášení: ‚A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.‘ Ačkoli
je ze tvé lidské pozice pravda bolestivá, a není taková, jak bys chtěl, nebo se
doposud neuskutečnil očekávaný výsledek, navzdory tomu byla pravda pevně
ustanovena a mise byla tedy úspěšně vykonána. V tom případě se tedy každý
v pozitivním stavu nesmírně potěšil, bez ohledu na současný stav mysli nebo
pozici toho jedince, ohledně kterého byl ustanoven pravý duchovní stav a jeho
pravda. Pro členy pozitivního stavu není nic více povznášející než objevení a
ustanovení pravdy ohledně jakékoliv záležitosti o komkoliv či čemkoliv. A o toto
všechno šlo v prohlášení v Dialogu 111.
Jaký tedy byl výsledek Manfredovy návštěvy v jeho roli na misi hledání faktů,
jsa také vyslancem ve tvém i našem jménu, Petře? Zcela prvním výsledkem byl
zmatek z jeho strany ohledně toho, co slyšel a co vyšlo najevo během jeho
interakce s Margaret. Samotný fakt, že byl zmaten, naznačuje, že věci nejsou
takové, jak jste je oba očekávali. Bylo mu úplně jasné, a my z naší pozice tento
fakt potvrzujeme, že mezi tím, co říkám Já v těchto Dialozích, a tím, co pověděla
ona Manfredovi, existují vážné kontradikce. A až po svém příjezdu z té návštěvy
zpět do Santa Barbary, když si Manfred čistil nohy od černého dehtu, který se
mu na ně nalepil během jejich společné procházky po pláži, si uvědomil pravý
duchovní souvztažný význam té černé a toho, jak bylo těžké se jí zbavit. Skrze
tento souvztažný význam vám oběma začalo být jasné, že v té mysli stále ještě
převládají zkreslení a falešnosti, že její vnímání pravé duchovní reality je nadále
pokřivené nebo úplně falešné. Tento faktor se odrazil v pocitech nepohody
Glorie i tebe, Petře, pár minut po tvém telefonickém hovoru s Margaret.
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Podívejme se na některé velmi důležité duchovní záležitosti, které lze vyvodit
z toho, jak se skutečně věci mají za scénou a v reálném světle a chápání
pozitivního stavu. Především, u některých jedinců existuje nebezpečná
tendence omlouvat, racionalizovat nebo ospravedlnit to, že jsou agenty
negativního stavu, nebo nyní jeho představiteli. K tomuto omlouvání,
racionalizaci a ospravedlnění dochází kvůli faktu, že Já osobně jsem mnohokrát
uvedl, že každý, ať je to kdokoliv a ať je v jakékoliv roli, je takový na základě
osobní a individuální dohody se Mnou nebo na základě Mého výlučného
dovolení. Je úplná pravda, že všechno ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a
pseudobytí je buď na základě naší vzájemné dohody (v případě představitelů
Mého pozitivního stavu), nebo výlučně na základě Mého dovolení (v případě
představitelů negativního stavu). Je také absolutní pravda, že nikdo není navěky
ztracen, ať je to kdokoliv nebo ať udělal, nebo udělá cokoliv. Nikdo však nikdy
neřekl nebo nepřišel na myšlenku, že kvůli této důležité dohodě nebo dovolení
by někdo mohl omlouvat, racionalizovat nebo ospravedlnit to, čím je a co dělá.
Toto jsou dvě zcela jiné věci.
Podívejme se na tuto záležitost blíže a z poněkud odlišné duchovní perspektivy.
Jaký byl pravý důvod dovolení přikročit k aktivaci negativního stavu? Během
transmise Mého Nového zjevení, a zejména v těchto Dialozích (viz například
dialogy 89 a 90, poslední dva moskevské Dialogy) bylo zjeveno množství
takových důvodů. Ty zjevené důvody nahlížely na potřebu aktivace negativního
stavu z duchovně-filosofické perspektivy. Jsou plně platné a plně aktuální.
Nepohlíželi jsme ale na ně z duchovního eticko-morálního hlediska. Proč bylo
vůbec nutné aktivovat negativní stav, pokud jsem Já, Kdo je Absolutní,
poskytoval všem sentientním entitám ujištění, že jsou v pozitivním stavu, že
život pozitivního stavu, jak jej zažívají oni, byl skutečně a opravdu pozitivní,
protože, koneckonců, Já jsem byl/jsem Absolutní Pozitivita, a tudíž jsem
nemohl vyjádřit a nastolit nic jiné než pozitivitu?
Co tady máte kvůli této situaci? Na jednu stranu jsem jim všem poskytoval
neustále opětovné ujištění, že jsou v pozitivním stavu; na druhou stranu ale,
jsouce relativní přirozenosti, ještě stále žádali o dovolení aktivovat negativní
stav. Jaký druh duchovního morálně-etického dilema vyplývá z této situace?
Nedostatek důvěry a spolehnutí se na Má Slova nebo na Mé opětovné ujištění!
Jestliže nevěříte tomu, co vám říkám a předkládám, pokud jde o to, co to je a co
to obsahuje, potom v tom případě ze Mne děláte v určitém smyslu lháře.
V okamžiku, kdy to uděláte, fabrikujete úplně jinou realitu, která je ve
skutečnosti pseudorealitou, a v důsledku toho se stáváte tím, co jste promítli na
Mne - lhářem. Na základě toho, že svou pseudorealitu přijmete jako pravou
realitu, stáváte se lhářem. Jen co si začnete myslet, že bych mohl být lhář, tím
faktorem dáváte vznik něčemu, co se v biblických termínech nazývá - hřích.
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Toto je skutečná geneze takzvaných hříchů nebo, podle našeho pojímání, všech
problémů, kterými je během celé své historie sužováno lidstvo na planetě Nula,
jakož i všichni v zóně vymístění, se všemi jejich příslušnými pekly.
Jakou omluvu, ospravedlnění a racionalizaci byste mohli uvést pro něco
takového? Vůbec žádné! V celém Mém Novém zjevení bylo mnohokrát jasně
uvedeno, že vůbec všechno, jen co se zrodí idea toho, musí nést své důsledky,
výsledky a následky. Ačkoli z našeho hlediska existence negativního stavu a
lidského života není reálná a ve skutečnosti je iluzí, nicméně pro ty, kteří žijí ve
svých krutostech a ohavnostech, je zcela reálná a hmatatelná. Pro každého
jedince platí více subjektivní vnímání a prožívání než jejich objektivní realita,
která může, ale také nemusí být reálnou. Jsou bída, trápení a utrpení například
schizofreniků, majících klamné představy a halucinace, pro ně neskutečné
pouze pro to, že v takzvané objektivní realitě neexistují? Samozřejmě, že ne.
Pro ně jsou reálné a pro ně to je to, co platí, a ne vaše prohlášení a opětovné
ujištění, že jejich klamné představy a halucinace jsou neskutečné. Vidíte, co
myslím?
Jak byste mohli omluvit, ospravedlnit a racionalizovat cokoli vůbec, co se děje
v celé historii pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a lidského života
se všemi těmi strašnými, odpornými a opovrženíhodnými činy, válkami, bídou,
utrpením, trápením, krveproléváním a všemi ostatními nevýslovnými a
nepředstavitelnými krutostmi a ohavnostmi, které tak převládají v přirozenosti
jejich pseudoživota? Ano, bylo dovoleno, aby se to stalo, aby se jasně ukázalo
nebo jasně ilustrovalo a demonstrovalo, co se stane, když některé sentientní
entity přijdou s myšlenkou, že možná, pouze možná? Jsem lhář a podvodník,
protože nemají žádné srovnání mezi svým způsobem života a nějakým jiným
typem života, který by byl diametrálně odlišný a zcela opačný vůči čemukoliv,
co se nachází v jejich současném a jediném životě. Protože to však byl
nemorální, neetický a bláznivý přístup, byl neomluvitelný, neospravedlnitelný a
neodůvodnitelný za žádnou cenu, ať bylo jakkoliv dohodnuto nebo dovoleno,
aby se udál. Koneckonců, je zde ilustrace a demonstrace důsledků, výsledků a
následků realizace a aktualizace tohoto nemorálního, neetického a bláznivého
přístupu. Zároveň je to jasným vyjádřením nebo náznakem faktu, že nic,
absolutně nic z tohoto nelze nebo se nedá žádným způsobem omluvit,
ospravedlnit nebo racionalizovat.
Jak se tato situace týká jakéhokoliv jedince, který se ocitl před dilematem nebo
poznáním, že byl/je agentem nebo představitelem negativního stavu? Je jasné,
že v této roli by i pro ni/něho plně platilo všechno, co bylo právě naznačeno
výše. Koneckonců, negativní stav se skládá z jedinců, kteří na základě své role a
pseudoživotního stylu jsou zavázáni šířit zkreslení a falešnosti, a tedy nakonec
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zla a nepravdy, považujíce je za dobré a pravdivé, a tak jsou zavázáni posilovat,
podporovat a zvěčňovat pseudoživot negativního stavu, bez ohledu na to, zda si
vědomě uvědomují, či neuvědomují, že to je to, co stále dělají. Kvůli tomu a bez
ohledu na to, do jaké míry je dohoda nebo dovolení faktorem toho, že jsou tím,
čím jsou a že dělají to, co dělají, jejich chování, jejich roli, samotné jejich
jsoucno a bytí nelze žádným způsobem omluvit, ospravedlnit nebo
racionalizovat.
Vezmouce do úvahy, co všechno rozpoutala aktivace negativního stavu a
lidského života v celém Mém Stvoření a ve všech aspektech jeho jsoucna a bytí
a kolik restrikcí, omezení a bezpečnostních opatření bylo nezbytné zavést kvůli
jejich vražednému, netolerovatelnému, šílenému a destruktivnímu pudu; a
vezmouce do úvahy, že každý jedinec podílející se na jejich pseudoživotě je
nositelem této nutnosti, z toho důvodu jsou všichni vinni z nevýslovných zločinů
vůči všem sentientním entitám, jakož i vůči sobě samotným. Neexistuje žádné
objektivní, ba dokonce ani subjektivní omluva, ospravedlnění a racionalizace
něčeho takové povahy. A toto je duchovní morálně-etické dilema této situace.
V tom případě tedy, je nějaké východisko z této hrozné situace?
Kdybychom měli posuzovat veškeré uspořádání a výtvory, vynálezy a
pseudoživotní styl negativního stavu a lidského života z pozice toho, co
rozpoutaly v celém Mém Stvoření, a kdyby mělo být toto posouzení učiněno na
základě všech důsledků, výsledků a následků jejich manifestace, a kdyby mělo
být toto posouzení učiněno z duchovního morálně-etického ohledu, potom
v tom případě, když hovoříme o nevýslovných zločinech, každý, kdo se na nich
podílí, by musel být odsouzen jít na věčnost do pekel, aby snášel všechny
důsledky svých činů, jak to předpokládá biblické chápání této situace. Takto se
všechna ta prohlášení v Bibli i v ostatních takzvaných svatých knihách dostala
k myšlence věčného trestu.
A tu přichází záležitost Mé Bezpodmínečné Lásky, Moudrosti, Milosrdenství,
Odpuštění, Soucitu, Pochopení, Přijetí, Laskavosti, Úcty, Uznání a podobných
faktorů zakotvených v Mé Absolutní Pozitivní Nové Přirozenosti. Na základě
jejich faktoru byla vydlážděna cesta, která každému, kdo je lapen v negativním
stavu a v jeho lidském životě, poskytuje příležitost dostat se z něj ven a
konvertovat do pozitivního stavu. Jsou jisté přesně definované kroky, na
základě kterých je tato konverze možná. Tyto kroky jsou aplikovatelné na
každého jedince, který je v negativním stavu nebo který je jeho představitelem.
A dovol Mi, abych vám něco dopředu řekl. Neexistují žádné jiné kroky či
způsoby nebo prostředky, které by někomu umožnily dostat se z negativního
stavu ven, ať si říká, co kdo chce a ať by kdokoli chtěl použít jakékoli jiné
prostředky nebo způsoby. Mohu vás ujistit, že jakékoliv jiné kroky, prostředky,
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způsoby, či cokoliv, nejenže by vás nedostaly ven z negativního stavu, ale jen by
vás do něj zavedly hlouběji. A to bez ohledu na to, jak dobrý a příjemný by se
vám zdál váš dočasný stav. Vzpomínáte si na Mé prohlášení v evangeliu o
vcházení bránou? Každý, kdo vchází jinými branami, než je brána, kterou jsem
určil Já (Já jsem jediná brána!), je zloděj a lupič. Zloděj a lupič by pouze
posiloval pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu, bez toho, aby byl
někdy schopen vstoupit do pozitivního stavu nebo, jak my říkáme, být
konvertován do pozitivního stavu.
Takže, jaké kroky, prostředky nebo způsoby musí každý, kdo odhalí, že je
představitelem negativního stavu, podniknout? Úplně prvním krokem je uznání
a přijetí faktu, že je takovým představitelem. Po zjištění této skutečnosti má
velice důkladně sám/sama sebe prozkoumat a překontrolovat, aby tuto
skutečnost potvrdil ze svého vlastního nitra. Jinými slovy, nepřichází k tomuto
přijetí proto, že to říkám Já, nebo že to říká Mé Nové zjevení, jak to například
tobě, Petře, naznačila Margaret, ale proto, že je to objektivní fakt potvrzený na
základě procesu sebezkoumání, sebepátrání a sebevyšetření. Jakýkoliv jiný
způsob, jak dospět k takovému závěru, by byl pouze na základě vnucení, a ne
na základě vlastní svobody volby, co se týká potvrzení pravdy o této vážné
záležitosti. Kdyby to bylo na základě vnucení, v tom případě by niternosti
dotyčného, kde se to počítá, nemohly být přivlastněny nebo přisvojeny žádné
kroky ke konverzi. Ještě jednou, v tom případě by konverze byla jen zdánlivá,
navenek, ne však zvnitřněná, a dotyčný nejenže by byl nadále představitelem
negativního stavu, ale vnesl by do Mého Nového zjevení zkreslení, falešnosti,
zmatek a všechny ostatní atributy negativního stavu, obsažené v jeho/jejích
mylných idejích, kterými by jej bezděčně kontaminoval a učinil bezobsažným
cokoliv, co je vněm zahrnuto a zjeveno.
Jen co každý v této situaci dospěje k tomuto plnému uvědomění a přijetí, které
mu/jí naznačuje, že je skutečně představitelem negativního stavu a že se
skutečně záměrně a na základě volby inkarnoval na tuto planetu či kdekoliv
jinde v zóně vymístění, s určitým přesně definovaným posláním, jehož povahou
bylo jakýmikoli dostupnými prostředky a způsoby zvěčňovat, šířit, realizovat a
vnucovat všechno, co se nachází v přirozenosti negativního stavu, lze aktivovat
druhý krok. V tomto kroku musí dotyčný zažít silné pocity lítosti, a uznání a
přijetí faktu, že ať by jeho/její role a poslání byly/jsou v jakékoliv míře nebo
rozsahu na základě možné dohody se Mnou nebo na základě Mého dovolení,
neexistuje absolutně žádná omluva, ospravedlnění a racionalizace pro jeho/její
roli, poslání, pověření a pro cokoli, co udělal nebo dělá - ať se jeho/její role a
skutky zdají být jakkoli dobré a jakkoli ctnostné či pozitivní v jeho/jejích
vlastních očích nebo vnímání, nebo v očích a vnímání jiných, jemu/jí blízkých.
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Jestliže jedinec dospěje do tohoto bodu uvědomění a přijetí, stává se
způsobilým pro to, aby na základě své vlastní svobodné vůle a volby a ve vší své
skromnosti, pokoře a poníženosti požádal osobně Mne o uplatnění Mého
Bezpodmínečného Milosrdenství, Odpuštění, Soucitu, Empatie, Pochopení,
Laskavosti, Přijetí, Tolerance, Uznání a všeho ostatního, co je za tímto účelem
potřebné. Zároveň Mě může požádat, abych jej/ji osvobodil od všech
nesprávných, zkreslených, falešných, zlých a negativních idejí, pojetí, vnímání,
chápání či čehokoliv, co má, co prosáklo do jeho/její mysli a co prostřednictvím
něho/ní využíval negativní stav, aby skrze a pomocí něho/ní znečistil, otrávil,
kontaminoval, podkopal a vyvrátil Mé pravdivé Ideje, Principy, Koncepty,
prohlášení i všechno ostatní, co činím a co uvádím v celém Mém Novém zjevení
(ve všech třech jeho zdrojích), a aby dostal přímo ode Mne velkou dávku pravé
niterné intuice, která by mu/ji umožnila rozlišovat mezi pravdou a falešnostmi,
a která by mu/jí umožnila, aby plně a bezpodmínečně přijal všechno, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení.
Po předložení takové prosby by přijal/a Mé bezpodmínečné milosrdenství a
odpuštění a na základě toho by byl/a schopen/schopna odpustit i sám/sama
sobě a prokázat si milosrdenství. V důsledku tohoto faktu by mu/jí nebylo
vůbec ani připomínáno, ani přisvojeno nic z minulosti, ze starého, z negativního
a zlého, pokud by se, samozřejmě, sám/sama na základě své vlastní svobodné
vůle a volby opět nevrátil/a zpět, aby se stal/a představitelem negativního
stavu - velmi nepravděpodobný scénář, pokud by svou prosbu myslel/a
skutečně upřímně a z hloubi svého srdce a mysli.
V tomto časovém bodě by taková osoba vstoupila do Nové školy, pokud by buď
ještě byla na této planetě (v tom případě bez jeho/jejího vnějšího vědomého
uvědomění), nebo během jeho/jejího pobytu v duchovním těle (v tom případě
s jeho/jejím plně vědomým uvědoměním a spoluúčastí). Během jeho/její účasti
v Nové škole by došlo k procesu pravé duchovní transformace a uskutečnila by
se plná konverze do pozitivního stavu.
Jedním ze základních nutných předpokladů pro konverzi do pozitivního stavu,
který jsem Já osobně zmínil mnohokrát předtím, je přijetí a aplikace všech
principů Mého Nového zjevení. Jak si vzpomínáte, několikrát jsme uvedli, že
každý může bát konvertován do pozitivního stavu jedině pomocí Mé Nové
Přirozenosti a Mého Nového zjevení. Jakýkoliv pokus učinit to nějakým jiným
způsobem, jak bylo uvedeno výše, by z vás udělal zloděje a lupiče. Má Absolutní
Nová Přirozenost a Mé Nové zjevení, které z Ní pramení, jsou jedinou cestou,
jedinou branou a jediným prostředníkem k uskutečnění takové konverze.
Jestliže si nějakou náhodou myslíte, že ti pseudotvůrci, kteří konvertovali do
pozitivního stavu, učinili nějaké jiné kroky než ty, jenž byly naznačeny výše,
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potom se velice mýlíte. Museli jimi projít jako každý jiný. A věřte Mi, provést
nebylo pro ně snadné, kvůli jejich tisícileté nadřazenosti, kterou si vůči všem
ostatním a všemu ostatnímu osvojili. Takové pojmy jako skromnost, pokora a
poníženost, základ, na kterém se může uskutečnit konverze, byly velmi
vzdáleny jejich mentalitě a osobnostnímu uzpůsobení. Plně však uznali a přijali
neoddiskutovatelný fakt, že to, co dělali a jak to dělali, bylo nevýslovným
zločinem a že ať se dělo cokoliv a ať jsme jakkoliv moc s tím vším souhlasili,
z duchovně-morální a etické perspektivy neexistovala žádná omluva,
ospravedlnění a racionalizace pro aktivaci negativního stavu.
Další zkreslení, ba dokonce vyložená lež se zviditelnila, když bylo učiněno
prohlášení, že neexistuje žádná potřeba konvertovat do pozitivního stavu,
protože takovou potřebu nahradila konverze v pravého lidského tvora, bez jeho
negativní konotace. Tento názor vede k dalšímu, ještě nebezpečnějšímu
zkreslení a lži. Podle něj se předpokládá, že členové Nového vesmíru a samotný
Nový vesmír jsou v procesu absorpce celého pozitivního stavu, činíce každého
v něm pravým lidským tvorem, úplně tak nahrazujíce pozitivní stav, jakož i
jakýkoliv další způsob a prostředky manifestace nekonečných počtů odlišných,
jedinečných a individualizovaných entit, které byly původně stvořeny do svých
vlastních jedinečných a neopakovatelných identit. Jinými slovy, vedouce
k nastolení tupé, nudné, neinspirující, nemotivující a neproduktivní uniformity
všech a všeho, bez jakékoliv představy nekonečných rozmanitostí jedinců,
jedinečností a odlišností. Opět, nevedouce nikam jinam než ke znovunastolení
plnosti pseudoživota negativního stavu.
Dovol Mi, abych vám něco pověděl o zdroji této vyložené a hanebné lži:
Vzpomínáš si, když jsme hovořili o tom, jak renegáti napodobují pseudotvůrce
ve všem, co dělají a co podnikají? A jak renegáti zfabrikovali svůj vlastní kvazi
pseudonový vesmír se všemi jeho podivnými, šílenými a nepředstavitelnými
tvory a sub-tvory? Nuže, před nedávnem pověřili jistý kontingent těch tvorů,
aby zaujali roli představitelů pravého Nového vesmíru a aby se napojili na
určité jedince, kteří byli/jsou z nesprávných nebo nevhodných důvodů takovým
či onakým způsobem spojeni s Mým Novým zjevením, a vnuknuli jejich myslím
myšlenku, že nikdo už více nemusí konvertovat do pozitivního stavu, protože
každý v Mém Stvoření bude konvertován na pravého lidského tvora; a že Nový
vesmír nahradí Můj pozitivní stav. Jaká je to krutá odchylka od pravdy v této
věci! Každý, kdo je obětí takových myšlenek, je úplně a kompletně pod vlivem a
v otroctví zmíněného kontingentu těch tvorů. Takové osobě bych doporučil
něco, co jsem obrazně znázornil ve Zjevení 3:18, cituji. ‚Radím ti, abys ode Mne
koupil zlato pročištěné v ohni, abys mohl zbohatnout; a bílé roucho, aby ses
mohl zaodít, aby se neukázala hanba tvé nahoty; a potři si oči oční mastí, abys
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viděl.‘ Symbolika této rady by měla být jasná každému s otevřenou myslí, bez
jakékoliv potřeby ji interpretovat.
Analyzujme si tuto nebezpečnou pseudomyšlenku trochu hlouběji: Tato
myšlenka vytloukla kapitál z faktoru Mé Nové Přirozenosti. Jak víte,
katalyzátorem pro získání a nastolení této Přirozenosti bylo Mé lidské tělo a to,
s čím duchovně souvztažilo, které jsem velmi speciálním a neobvyklým
procesem učinil Božským. A teď, snahou renegátů je v tomto ohledu to, aby
pokřivili a zredukovali esenci a substanci Mé Nové Přirozenosti na ten Lidský
Aspekt Mého Božského. Jinými slovy, říkají, že z praktického hlediska jsem se
vzdal celé Své předešlé Přirozenosti a zaměnil jsem ji nebo nahradil pouze
samotnou Lidskou Přirozeností, nemajíce už více žádné jiné aspekty. Kdybyste
se na tuto myšlenku podívali blíže, vedlo by vás to k nevyhnutelnému a
logickému závěru, že jsem se stal ve Své Přirozenosti také relativním, vzdalujíce
se tak Své Absolutnosti. Kdyby se toto mělo stát, negativní stav by svůj případ
vyhrál, protože by ve jsoucnu a bytí nebylo k dispozici nic, co by mělo Absolutní
Hodnotu, a proto by nemohl existovat ani žádný pozitivní stav. Koneckonců,
předpokládá se, že pozitivní stav může pocházet pouze ze jsoucna a bytí
Absolutního stavu, který je postulován jako Absolutní Pozitivita. Pokud jsem se
tedy vzdal Svého Absolutního Stavu, abych se stal jen Lidským Tvorem, i když
v jeho čistě pozitivní konotaci, v tom případě jsem anuloval pozitivní stav jako
takový, nebo jsem ho zredukoval na relativní postavení, které nemá šanci na
své věčné trvání, stejným způsobem jako negativní stav. Vzhledem k tomu tedy
mezi těmito dvěma stavy neexistuje žádný rozdíl. A nejen to, ale Mé Lidské ve
své čistě pozitivní konotaci je podvod, pokud jde o jeho pozitivitu, protože nic
relativní přirozenosti nemůže být pozitivní samo o sobě a samo od sebe, bez
svého Absolutního Pozitivního Zdroje.
Tato falešná a bláznivá myšlenka ale zapomíná brát do úvahy, že lidský aspekt
Mé Nové Absolutní Přirozenosti je pouze jedním malým důležitým aspektem
Mé Přirozenosti a že Má Přirozenost, jsouc Absolutní, pozůstává z Nekonečných
Variet Aspektů, sídlících a pramenících v Mé Absolutní Duchovní Mysli, v Mé
Absolutní Vnitřní Mysli, v Mé Absolutní Vnější Mysli a v Mém Absolutním,
nepojmenovatelném Jádře, ze kterého všichni a všechno žije a je naživu. Kvůli
těm Absolutním Nekonečným Varietám existují ve jsoucnu a bytí nekonečné
variety vesmírů, které jsou zahrnuty pod názvem multivesmír, jakož i
nekonečné variety sentientních entit, jenž je obývají na základě své vlastní
svobodné vůle a volby. Není náhoda, že v posledních Dialozích obšírně
diskutujeme o záležitostech individualit, jedinečností a odlišností, jakož i o Mé
Vlastní Absolutní Individualitě, Jedinečnosti a Odlišnosti. K této diskusi došlo,
mimo mnoha jiných věcí, při předvídání fabrikace falešných a bláznivých idejí
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ohledně redukce všech a všeho jen na jeden malý aspekt Mé Přirozenosti - Její
Lidský Aspekt.
To samé platí o přirozenosti Nového vesmíru. Je pravda, že tento Nový vesmír
byl stvořen z Mé Nové Přirozenosti. Všimněte si však, prosím, že jeho stvoření
se uskutečnilo nejen z lidského aspektu Mé Přirozenosti, ačkoli ten v tom
procesu sehrával důležitou roli, ale z celé Mé Nové Přirozenosti. Takže Nový
vesmír a všichni jeho členové, i když jsou skutečným ztělesněním pravé
lidskosti, nejsou ohraničeni jen ní, ale mají všechno ostatní, co se nachází v Mé
Nové Absolutní Přirozenosti v jejím relativním stavu. Tak, jako Má Absolutní
Nová Přirozenost není omezena pouze lidským aspektem, ani Nový vesmír a
všichni jeho obyvatelé nejsou. V celku toho všeho Nový vesmír zaujímá jen
jeden důležitý aspekt veškerého Stvoření. Stvoření nemůže být ohraničeno
nebo zredukováno jen na jeden takový vesmír. Existuje mnoho jiných aspektů,
ve skutečnosti existuje nekonečná rozmanitost takových aspektů, které
každému vesmíru dodávají specifickou, jedinečnou a vrozenou unikátní
přirozenost. Tento faktor odráží Mou Absolutní Novou Přirozenost. Funkcí
Nového vesmíru, která pramení z funkce Mé Nové Absolutní Přirozenosti, je dát
v jeho relativním stavu konkrétní ilustrační a demonstrační příklad, o co
všechno jde ohledně Mé Pravé Přirozenosti v Jejím Absolutním Stavu. Činí to ne
za účelem výměny, náhrady nebo zrušení jedinečnosti, individuality a odlišnosti
každého vesmíru a jeho příslušných obyvatel, ale kvůli jejich obohacení a
zlepšení v jejich vlastních individualitách, odlišnostech a jedinečnostech, dělaje
je tak víc a více takovými než kdykoli předtím.
Kromě toho, z Nového vesmíru se na planetu Nula nikdo nikdy fyzicky
neinkarnoval. Jak si vzpomínáš, neobvyklá pozice a umístění Nového vesmíru
jsou takové, že má plný přímý přístup ke komukoli nebo k čemukoli na této
planetě - kdykoliv je to potřebné a pokud je to potřebné. Takže každý, kdo
přebývá na této planetě, přišel/přišla buď z pozitivního stavu, nebo
z negativního stavu, nebo se narodil původně jako vlastní lidský tvor. V každém
případě sem přišel/přišla se svou vlastní, přesně stanovenou totožností a
přesně stanoveným účelem, který nelze vymazat nebo nahradit něčím jiným
nebo někým jiným. Nezapomínejte na fakt, že každý jedinec takovým či onakým
způsobem, je jedno odkud nebo z jakého času, nese v sobě jedinečný,
individualizovaný a nekonečně odlišný prvek nebo částici, které byly uvolněny
z Mé Absolutní Jedinečné, Odlišné a Individuální Přirozenosti. Dokonce i
v případě jedinců zfabrikovaných silami negativního stavu přišly původní
energie, nezbytné pro tento účel, z Mých Absolutních Energií, které udržují a
dodávají život každému, kdekoliv a v jakémkoliv čase. V těch energiích jsou
začleněny Mé jedinečné, odlišné a individuální prvky nebo částice, které byly
použity na fabrikaci všeho toho množství tvorů a sub-tvorů. To, že z těch prvků
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nebo částic jejich fabrikátoři odstranili jakoukoliv pozitivní konotaci, je úplně
jiný příběh. I přes toto odstranění ale původní představa individuality,
jedinečnosti a odlišnosti, která tvoří jedinečnou totožnost každého, byla ve
všech z nich plně zachována. Ta totožnost však byla zasunuta do hlubokých
zákoutí nevědomé mysli každého, aby se dal vznik zcela jinému účelu, než pro
který bylo určeno jsoucno a bytí původní totožnosti.
Takže, co skutečně znamenají všechna tato fakta? Znamenají, že tu nejde o to
stát se takovým, jako je někdo jiný, v tomto případě, aby se někteří praví lidští
tvorové stali takovými, jako jsou členové Nového vesmíru v některých z jejich
aspektů, ale jako jsem Já v Jednom z Mých Aspektů; ale jde tu o vyvolání
původní pravé přirozenosti toho prvku nebo částice, které sloužily jako základ a
základna, na kterých bylo možné vytvořit individualitu, jedinečnost, odlišnost a
identitu jedince, které ale fabrikátoři všech v negativním stavu natolik
znetvořili, potlačili a skryli, že bylo potřeba mnoho transformační práce, aby se
stali tím, čím by měli/mají být.
Pokud jde o ty jedince, kteří přišli z pozitivního stavu a kteří jsou buď otevřeně,
nebo skrytě Mými představiteli, jakož i o všechny ty z pozitivního stavu, kteří
zabloudili a které nakazil negativní stav a kteří se následkem toho stali otroky
negativního stavu, lidské aspekty jejich přirozenosti ve vší jejich negativní
konotaci budou z nich v příhodné době odstraněny a bude vzkříšena jejich
pravá přirozenost, totožnost, jedinečnost, individualita a odlišnost, aby
produktivním, konstruktivním, tvořivým a jedinečným způsobem udrželi
v chodu ten prvek nebo částici, kterými jsem je původně obdařil Já. V tomto
ohledu musíte pochopit jednu důležitou věc: Tento prvek nebo částici nelze
žádným způsobem vyměnit, vzdát se jich nebo je nahradit. Lze je však
pozvednout a obohatit pomocí všech těch zážitků bytí v lidské přirozenosti a
přijetí příkladu pravé lidskosti od členů Nového vesmíru, bez toho, abyste se
někdy pokoušeli být jako oni a jim podobní, nebo bez toho, abyste se pokoušeli
obejít faktor konverze do pozitivního stavu. Takový pokus by se rovnal vzdání
se své vlastní totožnosti a přirozenosti. A to by bylo duchovní cizoložství. Cílem
je zde tedy objevit svou pravou přirozenost a vrátit se k ní. Přitom je nezbytné
si uvědomit, že bez předchozí konverze do pozitivního stavu není možné, aby se
kdokoliv stal sám/sama sebou s pravé realitě své totožnosti. Vzpomínáte si na
velice důležité prohlášení v Doplnění 3 v Korolariích... ohledně potřeby vrátit se
ke své pravé přirozenosti, která původně pramenila ze Mě?
A že tato snaha - vrátit se ke své pravé přirozenosti, a tím ke své vlastní
individualitě, jedinečnosti a odlišnosti - bude z vaší strany hlavní snahou po
zbytek vašeho života na planetě Nula? Aplikace významu toho prohlášení nyní
plně platí. V té době to bylo uvedeno do vaší pozornosti proto, aby se vyvrátily
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jakékoli nesprávné, negativní a falešné představy, že byste se mohli vzdát své
pravé přirozenosti, získat něco jiné, nebo obejít potřebu konverze do
pozitivního stavu.
Co by se stalo v případě, že by taková věc byla možná - vyměnit nebo nahradit
vaši pravou přirozenost a její individualitu, jedinečnost a odlišnost? V tom
případě byste odvrhli Mě ve vás, Který/Která je přítomen/přítomna ve vaší
jedinečné, individuální a odlišné totožnosti. A nejen to, ale každého v Mém
Stvoření byste připravili o to, aby měl Můj významný jedinečný, individuální a
odlišný prvek nebo částici, reprezentované a manifestované vámi osobně a
individuálně. Tudíž by vaším záměrem nemělo být to, abyste konvertovali na
pravého lidského tvora, vyhnouce se konverzi do pozitivního stavu, ale objevení
vaší původní přirozenosti, než se stala entitou negativního stavu, nebo než se za
jakýmkoli účelem inkarnovala do lidského života, a snaha o znovunastolení té
původní přirozenosti, abyste se mohli stát plnou manifestací jednoho
důležitého prvku a částice Mé Nové Přirozenosti v její nekonečné,
nenahraditelné, nezaměnitelné, jedinečné, individuální a odlišné přirozenosti,
která tvoří vaši pravou totožnost. Takovým jednáním byste přispívali ku
prospěchu a užitku všech v Mém Stvoření, vyvracejíce a odstraňujíce
pseudoživot negativního stavu, který je zakořeněn v popírání těchto faktorů.
Jak tedy z této značně dlouhé rozpravy vidíš, Petře, Manfredova návštěva a
jeho mise hledání faktů nám umožnila, abychom tyto životně rozhodující a
velice důležité záležitosti uvedli do pozornosti každého a abychom odhalili
skutečnou pravdu, která je za tím vším. Několik nedávných Dialogů,
zaznamenaných od doby jeho příjezdu k tobě, bylo ve skutečnosti inspirováno
tím, co reprezentuje ve své roli smírce, tvůrce pokoje a hledače faktů. A my
všichni jsme mu vděčni, že svou roli a poslání v tomto ohledu efektivně a
úspěšně plní.
Nyní je důležité, že tímto konkrétním Dialogem, jehož zaznamenávání není pro
tebe snadné, Petře, je všem, kteří se nacházejí v této konkrétní pozici,
přesyceni takovými falešnými a bláznivými idejemi, dána velká příležitost, aby
na základě své vlastní svobodné vůle a volby napravili své cesty pomocí kroků
popsaných výše. Pokud by se tak rozhodli, na základě toho faktoru by byli
osvobozeni od vlivu a otroctví toho speciálního kontingentu renegátů, kteří
ho/ji krmí takovými falešnými a bláhovými idejemi. A jediný způsob, jak se
udržet čistý a osvobozený od nich, je přijetí, následování a praktikování idejí
Mého Nového zjevení v jeho třech zdrojích, vždy velice důkladně kontrolujíce,
zda je jakákoliv idea, která doráží na vaši mysl, v souladu s tím, co bylo, je a
bude v každé dané době zjeveno v Mém Novém zjevení. Pokud není, mohu vás
ubezpečit, že nepřichází ode Mne, ať byste byli jakkoli ujišťováni, že přichází.
V tom případě by bylo jasné, že přichází z podvodného zdroje renegátů.
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Nuže, Petře, myslím, že pro dnešek jsme řekli dost. Zda bude potřeba k této
věci přidat něco dalšího, bude vědět později. V tomto časovém bodě budeme
čekat na reakci na tuto nabídku nápravy a na potřebu změny a konverze na naši
stranu nebo na stranu pozitivního stavu u těch, kteří jsou v takové roli, situaci a
pozici, jak bylo zjeveno v Dialogu 108 a částečně v Dialogu 109. Zatím se
budeme věnovat nějakým jiným záležitostem, pokud to bude potřebné a
nezbytné. Prozatím však jdi a odpočívej a buď klidný. Nebuď znepokojen
ohledně výsledku celé této situace. Pamatuj si, pravda je v té věci důležitější
než cokoli jiné. Opakuji, ‚poznáte pravdu a pravda vás osvobodí‘.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento velmi důležitý a zásadní rozhovor. Velmi si
toho vážím.
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Dialog 119
25. října 1999
Peter: Můj Pane Ježíši Kriste, abych Ti řekl pravdu, mám ohromné těžkosti při
zaznamenávání Dialogů, které se týkají chování a pozice některých konkrétních
jedinců, kteří byli/jsou takovým či onakým způsobem spojeni s Tvým Novým
zjevením a kteří jsou údajně pod vlivem negativního stavu/renegátů. Hovořit o
nich a o jejich duchovním, nebo pseudoduchovním postavení a o tom, co
propagují svými spornými, či dokonce duchovně nebezpečnými idejemi, mi
příliš připadá jako vnucování z mé strany. Koneckonců, nemají právo a výsadu
být takoví, jací chtějí být a šířit vše, co chtějí, ať by to bylo jakkoli lživé a
duchovně nebezpečné? Já osobně upřednostňuji při zaznamenávání těchto
Dialogů řešení takových záležitostí, které se netýkají specificky individuálního
postavení, chování nebo pozice někoho. Samozřejmě, co já vím o tom, co je
v tomto ohledu nejlepší a nejvhodnější ze Tvého hlediska, a ne z mého?
Pán Ježíš Kristus: Chápu a uznávám tvé obavy a těžkosti v tomto ohledu, Petře.
Byly by oprávněné a vhodné, kdyby se týkaly někoho, kdo nebyl/není takovým
či onakým způsobem zapojen do Mého Nového zjevení. Avšak v okamžiku, když
máš někoho, kdo tvrdí, že je Mým následovníkem nebo kdo předpokládá nebo
si myslí, že je v kontaktu se Mnou a že ideje, které šíří, přicházejí ode Mne, ty
ale nepřicházejí a on/ona není v kontaktu se Mnou nebo s někým z pozitivního
stavu, potom tu máš zcela jinou situaci. Toto platí především tehdy, když
měl/má takový jedinec silný vliv na ostatní členy Mého Nového zjevení nebo na
Mé představitele. Nakonec, každého, kdo zkresluje, falšuje, desinterpretuje a
odchyluje se od idejí Mého Nového zjevení a kdo tvrdí, že její/jeho ideje jsou
neoddělitelnou součástí Nového zjevení, přicházející ode Mne, je třeba varovat
ohledně jeho/jejího nesprávného chápání, desinterpretace a toho, že je pod
vlivem negativního stavu/renegátů. Koneckonců, hovoříme o Mém Novém
zjevení!
Jsou zde tři záležitosti: Za prvé, takové varování poskytuje tomu, kdo je v této
nepříznivé pozici, příležitost napravit své cesty a vzdát se svých zkreslených a
lživých idejí, navracejíce se tak zpět do pozitivního stavu a k pravdě Mého
Nového zjevení. Jak jinak by mohl takový jedinec zjistit fakt, že je pod vlivem
negativního stavu? Pokud jste pevně přesvědčeni a neotřesitelně věříte, že vaše
falešné a duchovně nebezpečné ideje přicházejí ode Mne nebo od někoho
v pozitivním stavu, vůbec byste nepotřebovali, netoužili nebo neměli žádnou
motivaci vzdát se jich. Uvedete tedy tato fakta do jeho/její pozornosti a
nabídnete mu/jí příležitost vzdát se jeho/jejího duchovně negativního postoje
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v tomto ohledu. Zda na to budou brát ohled, nebo ne, to je už zcela jiný příběh.
Toto je bod, ve kterém musí na základě své vlastní svobodné vůle a volby učinit
rozhodnutí, zda naši nabídku přijmou, či nikoli.
Z druhé, musí se odhalit pravda. Jinak existuje nebezpečí, že někteří další lidé,
kteří znají takového jedince, by jej/ji považovali za Mého posla a měli by
tendenci souhlasit s jeho/jejími falešnými a zkreslenými idejemi jen proto,
neboť věří, že přicházejí ode Mne prostřednictvím takového jedince, bez
ohledu na fakt, že velmi často nechápou ani slovo z toho, co jim dotyčný
jedinec říká nebo oznamuje. Kolik lidí ti řeklo, Petře, že skutečně věří, že
dotyčný jedinec je v kontaktu se Mnou a že důvodem toho, že nerozumějí ani
slovo z toho, co je obsaženo v myšlenkách, které jim oznamuje ten jedinec, je
to, že je na duchovně mnohem vyšší úrovni chápání pravé reality duchovních
faktů, než jsou oni? Nuže, toto je skutečná lež tohoto předpokladu. Toto je
velmi nebezpečný předpoklad, schvalující falešné sebevnímání a falešnou roli
dotyčného jedince, kdo říkal nebo si myslel, že je to tak, ve skutečnosti
upevňoval pozici dotyčného jedince. V minulosti jsi měl i ty, Petře, chvilkové
pochybnosti v tomto ohledu, které ti tvrdili, že možná, jen možná, je tvé
vnímání ohledně toho jedince nesprávné a že je celkem možné, že důvodem
toho, že jsi měl velice tísnivé pocity ohledně idejí vyjádřených tím jedincem,
bylo to, že byl na mnohem vyšší duchovní úrovni, než jsi byl v té době ty.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že pokud by byl někdo skutečně na
takzvané vyšší duchovní úrovni než někdo jiný, potom takové postavení
neznamená, že jakékoli ideje vyjádřené takovým jedincem by byly
nedosažitelné, obtížné nebo nemožné jim porozumět. Přesný opak je pravdou:
Čím je někdo duchovně vyšší, tím jednodušší a srozumitelnější jsou jeho/její
ideje, vyjádření, chování, postoje či cokoli. A nejen to, ale takový jedinec by ve
vší své skromnosti, pokoře a poníženosti sestoupil na duchovní úroveň
ostatních a své duchovní ideje by přizpůsobil jejich úrovni chápání a intelektu.
Pokud jsou tedy v tomto smyslu ‚duchovní‘ ideje někoho tak složité, spletité a
matoucí, že nikdo nedokáže pochopit jejich význam a obsah nebo nikdo
nedokáže pochopit, co se vám pokoušejí oznámit, v tom případě si můžete být
jisti, že takový jedinec je buď pod vlivem negativního stavu, nebo je vyloženě
představitelem negativního stavu. Pouze negativní stav je schopen produkovat
a oznamovat takové složité, spletité, matoucí a nepochopitelné
pseudoduchovní ideje. Toto je důvod, Petře, proč ti každý, kdo přišel do
kontaktu nebo kdo byl ve vlivu dotyčného jedince, říkal, že nedokáže pochopit
ani slovo z toho, co mu ten jedinec pověděl.
Chci, abyste všichni věděli, že takové úvahy, že je někdo na vyšší duchovní
úrovni než vy, jsou jedním z nejnebezpečnějších postojů, jaké můžete
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zaujmout. Toto je pro negativní stav jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak vás
chytit do pasti, abyste uvěřili a přijali falešnosti nebo nepravdy o komkoli nebo
čemkoli. Jak by se tedy všichni dozvěděli, že je to tak, kdybychom se vyhýbali
tomu, abychom tato fakta uvedli například pomocí těchto Dialogů do
pozornosti všech? Kdybych měl souhlasit s tvými těžkostmi a problémy, Petře, a
vyhýbat se uvedení těchto faktů do pozornosti všech, v tom případě by pravda
o této záležitosti nikdy nevyšla najevo, ale kvasila by někde hluboko ve tvé
mysli, neustále vyvolávajíc bídné pocity nejistoty a váhání, efektivně
podkopávajíc tvou schopnost rozlišit a přijmout pravdu o této záležitosti.
Za třetí, vynesením této situace na veřejnost poskytuje nezbytnou příležitost
všem těm, kteří byli/jsou ve vlivu jakéhokoliv jedince, aby nabyli náležité,
správné a realistické vnímání pozice jakéhokoliv takového jedince a jeho/její
pravé přirozenosti a role, kterou hrál/hraje v tomto ohledu. Na základě toho se
mohou, pokud chtějí, zbavit přijatého falešného vnímání, kterého se ohledně
dotyčného jedince přidržovali. Takovým jednáním se mohou osvobodit od
falešností a namísto toho mohou získat pravdu o této záležitosti. Koneckonců,
jestliže něčemu o někom věříte, že to tak není nebo co není vůbec pravda, jste
v této záležitosti pod vlivem falešností. Přijetí jakéhokoli typu falešnosti vás
dostává do vlivu negativního stavu. To je nejlepší možný způsob, jak být ve
stavu neustálého pokoušení negativním stavem. Držením se takového
falešného vnímání ve skutečnosti udržujete doširoka otevřené dveře, aby došlo
k takovému pokoušení. A Já vím velmi dobře, že v takové situaci nechcete být.
Toto je důvod, proč potřebujete o těchto věcech hovořit vždy, když k tomu
situace opravňuje.
Tato záležitost má ale další aspekt. Pojednává o záležitosti zodpovědnosti a
povinnosti každého jedince skládat účty za všechno, co udělal, co dělá nebo co
udělá. I když tato záležitost byla obšírně prodiskutována v Mém Novém zjevení,
zejména v Korolariích k Novému zjevení Pána Ježíše Krista (například Doplnění
13), je třeba ji uvést ještě jednou. Týká se to přímo záležitosti diskutované
v předchozím Dialogu (118), který se zabýval faktorem duchovního etickomorálního zřetele jakéhokoliv vykonaného nebo prokázaného činu. Jak si z toho
Dialogu pamatuješ, bylo tam naznačeno, že bez ohledu na to, jak se co stane,
stane se to na základě dohody a dovolení. V takových případech nelze uplatnit
žádné ospravedlnění, omluvu nebo racionalizaci. Důvodem tohoto požadavku
je fakt, že každý souhlasil i s tím, že bude zodpovědný a povinný skládat účty za
své chování, postoje, skutky, činy, vztahy a všechny své výtvory. Faktory
zodpovědnosti a povinnosti skládat účty dopředu vylučují možnost uplatnění
jakéhokoliv ospravedlnění, omluvy nebo racionalizace ohledně čehokoliv, co je
v rozporu s přirozeností pozitivního stavu a jeho definitivní Absolutní Pravdou Mnou.
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Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že v té době bylo také dohodnuto
nebo bylo také dáno dovolení ilustrovat a demonstrovat důsledky, výsledky a
následky všeho, co se týká aktivace negativního stavu. A nejen to, ale každý
jedinec, který se ocitl v pozici představitele negativního stavu, na základě své
vlastní svobodné vůle a volby souhlasil také s tím, že bude zodpovědný a
povinný skládat účty za cokoli, co by kdykoliv během svého jsoucna a bytí
takovým představitelem učinil. Jinými slovy, souhlasil se snášením plných
důsledků svých činů, skutků, chování, výtvorů (například falešných idejí atd.),
aby tak neexistoval žádný základ nebo základna pro omluvy, ospravedlnění
nebo racionalizace čehokoli, co by v tomto negativním ohledu on/ona
vyprodukoval. Bylo by tedy duchovně velmi nevhodné brát to na lehkou váhu,
bez jakéhokoliv ohledu na cokoli, co se týká záležitosti dohody nebo dovolení a
potřeby být zodpovědný a povinný skládat účty za své volby a svůj způsob
života všeobecně.
Vzpomínáte si, co bylo o této záležitosti řečeno v Doplnění 13 (na jeho konci)?
Že život pozitivního stavu je zakořeněn v tom, že každý přebírá zodpovědnost a
povinnost skládat účty za všechny své volby a že musí nést plné důsledky za
výsledky a následky jakýchkoli takových voleb. A protože život pozitivního stavu
je založen na těchto důležitých duchovních faktorech, aby negativní stav dospěl
do své škodlivé zralosti, bylo nevyhnutelné odchýlit se od této modality a
namísto toho nastolit pseudoživot, který by odsunul stranou jakoukoliv
zodpovědnost a povinnost skládat účty za jakékoli možné důsledky, výsledky a
následky svých výtvorů. V tomto případě je tedy v negativním stavu za jakékoli
takové důsledky, výsledky nebo následky buď vinen někdo jiný, nebo je za ně
viněna existence pozitivního stavu. Jak si vzpomínáte, v Novém zjevení Pána
Ježíše Krista bylo uvedeno, že negativní stav věří, že jeho problémy jsou
jsoucno a bytí pozitivního stavu. Zničte nebo vymažte pozitivní stav a negativní
stav nebude mít žádné problémy. Na druhou stranu, pokud je negativní stav a
každý v pseudoživotě negativního stavu na základě Mého dovolení a na základě
dohody s pseudotvůrci, v tom případě - o co vůbec jde? Děláme jen to, co
máme dělat, a tudíž nejsme zodpovědni nebo povinni skládat účty za naše
skutky. V tom případě jsem to Já, kdo je zodpovědný a kdo je povinný skládat
účty za všechno, co se děje v negativním stavu, protože, koneckonců, Já jsem
s tím souhlasil nebo jsem dovolil, aby se to stalo.
Toto jsou typické způsoby ospravedlňování, omlouvání a racionalizací, které tak
převládají v postoji každého v negativním stavu, Jediné, na co tito
ospravedlňovači a omlouvači ve své racionalizaci zapomínají, je faktor dohody
být zodpovědný a odpovědný za své činy nebo skutky a za potřebu snášet jejich
důsledky, výsledky a následky bez jakéhokoliv omlouvání, ospravedlňování a
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racionalizace ohledně čehokoliv, co vyprodukují během celého svého
pseudoživota.
Z toho, co bylo řečeno výše, může vyvstat otázka: Ve kterém okamžiku se má
v takových případech uplatnit Má bezpodmínečná láska, milosrdenství, soucit,
empatie, pochopení, přijetí, odpuštění, laskavost, úcta, tolerance a uznání? Jak
si jasně pamatujete (nebo nepamatujete!) z Dialogu 51, na straně 385 bylo
uvedeno, že moudrost této situace si vyžaduje, aby se tyto atributy uplatnily
pouze po ilustraci a demonstraci všech důsledků, výsledků a následků
jakýchkoliv zlých, nesprávných nebo špatných skutků. Jinými slovy, poté, co
každý ponese a zažije všechny důsledky takových činů. Tento faktor dopředu
vylučuje jakoukoli možnost braní na lehkou váhu nebo ospravedlnění,
omlouvání a racionalizaci svých negativních a zlých skutků, činů, idejí, chování
nebo výtvorů. A toto je duchovní morálně-etický aspekt celé situace
s negativním stavem a s každým v negativním stavu, jakož i záležitosti dohody a
dovolení. Nic jiné tomu nemůže být připsáno. Proto nikdy nevyužívejte faktor
dohody nebo dovolení na omlouvání, ospravedlnění a racionalizaci svého
chování, postoje, skutků, životního stylu nebo čehokoliv, co máte, abyste
nedopadli tak, že se ocitnete pod vlivem negativního stavu. Můj pravý
představitel neboli představitel Mého pozitivního stavu, na základě faktoru, že
on/ona jím je, vždy převezme pnou zodpovědnost a odpovědnost za cokoliv, co
se týká jeho/jejího života, chování, postoje, skutků a výtvorů, ať by byly
jakékoliv. On/ona by nikdy nevyužil faktor naší dohody nebo dovolení ne jejich
omlouvání, ospravedlnění a racionalizaci. A toto je všechno, co jsem ti chtěl
povědět ohledně tvých těžkostí a starostí v tomto ohledu, Petře.
Peter: Velmi Ti děkuji za Tvé vysvětlení této situace a za to, že jsi strpěl mé
osobní těžkosti a problémy v tomto ohledu. Než položím svou otázku, je něco
jiného, o čem bys chtěl nyní hovořit?
Pán Ježíš Kristus: Pouze stručná poznámka ohledně něčeho, co se stalo,
zatímco jsi zapisoval tuto část našeho dialogu. Když jsi byl téměř na konci této
části záznamu, zazvonil ti telefon. Byl jsi překvapen, když jsi zaslechl vyzvánění,
protože bylo příliš brzy ráno na to, aby chtěl někdo s tebou hovořit. Když jsi
zvedl telefon, zjistil jsi, že na druhém konci je Margaret. Tentokrát působila
dost zoufale a upřímněji při její touze získat pomoc nebo se zbavit vlivu idejí
renegátů, než tomu bylo tehdy, co ti volala poprvé. Jak jsme všichni doufali,
podnikla druhý velice důležitý krok ve svém úsilí vrátit se do pozitivního stavu a
opustit svou současnou pozici a učinit odlišnou volbu.
Třetí krok, který by potřebovala ona nebo kdokoliv jiný v podobné situaci
podniknout, je nejdůležitější a nejrozhodnější. Toto je krok, při kterém jedinec
potřebuje zjistit a přijmout fakt, kým byl/je, jaká je jeho/její pozice a role
206

v tomto ohledu a prokázat a vyjádřit z hloubky svého srdce na základě faktoru
své svobodné vůle a volby ochotu a silnou touhu učinit odlišnou volbu zanechat všech idejí, pojetí, postojů a výtvorů, které vyjadřoval/a a se kterými
se ztotožňoval/a, považuje/považujíc je za pravdivé a pozitivní, zatímco nebyly;
a namísto toho přijmout, zvnitřnit si a šířit na základě příkladu svého života a
chování všechny ideje, pojetí, principy a zásady Mého Nového zjevení ve všech
jeho třech zdrojích, aby se staly řídícím faktorem jeho/jejího života. Jak víš a jak
bylo předtím mnohokrát zopakováno, každý může svou roli, pozici nebo cokoliv
negativní povahy ukončit pouze pomocí Mého Nového zjevení, a v konečném
smyslu pomocí Mé Nové Přirozenosti, ze které Mé Nové zjevení pochází. Takže,
zbavení se všech ostatních idejí, pojetí a myšlenek, které jsou v rozporu s Mým
Novým zjevením, připravuje cestu pro vstup idejí Mého Nového zjevení do
takového jedince a pro zahájení jeho/její pravé transformace. Všichni doufáme,
že tento třetí krok bude podniknut a efektivně završen.
Peter: Také i já upřímně doufám. Nuže, zde je má otázka. Nejsem si jist, zda se
nějak týká výše uvedených diskutovaných záležitostí, ačkoli některé její aspekty
by mohly. Jak víš, už nějakou dobu přemýšlím a hloubám o druhé a třetí
kapitole Apokalypsy v křesťanské Bibli. V těch kapitolách posíláš poselství
různým církvím. Swedenborg obšírně psal o těch záležitostech ve dvou svých
knihách Vysvětlená Apokalypsa a Zjevená Apokalypsa. Nechci opakovat nic, co
se nachází v těch knihách. Má otázka zní, zda je v těch dvou kapitolách něco, co
by se nějak týkalo naší pozice, role a postavení jako Tvých představitelů, nebo
zda cokoli, co bylo zjeveno skrze Swedenborga, platí tak, jak to je, a proto to
nemá žádný význam pro nynějšek nebo pro povahu v současnosti probíhajícího
posunu a jeho aktuální fázi. Jak současné nebo aktuální by bylo cokoli v těch
kapitolách v souvislosti s našimi vlastními životy?
Pán Ježíš Kristus: To, co bylo oznámeno výše, se velmi výrazně týká tvé otázky,
Petře. I když měl Swedenborgův popis trochu jiný význam a týká se stavu
záležitostí jak v intermediálním světě, tak i na planetě Nula v takzvaných
církvích, některým jím vyjádřené ideje v tomto ohledu by bylo možné aplikovat
na současnou situaci. Jak, samozřejmě, víš, slovo ‚církev‘ se vás už v nynější
konotaci svého významu netýká. Namísto to jej můžete pojímat jako duchovní
pozici jakéhokoliv jedince, který vyjadřuje a který se ztotožňuje s jakýmikoli
duchovními nebo pseudoduchovními idejemi a koncepty, které přijal pod
vlivem toho či onoho učení, dogmatu, doktríny nebo principů. V tomto aspektu
se to týká výše diskutované záležitosti.
Zopakujme si stručně, co bylo v tomto ohledu zjeveno ve Swedenborgově knize
Zjevená Apokalypsa. Jak víš, sedmi církvím jsem poslal poselství. V dnešním
pojímání významu slov ‚sedm církví‘ tato slova znamenají souhrn všech učení,
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doktrín a dogmat, přijatých různými jedinci, skupinami, společnostmi, církvemi,
a do jaké míry mají vliv nebo jsou aplikované v jejich osobních a
individualizovaných životech. Než se budeme věnovat našemu velmi stručnému
opakování, je namístě varovné upozornění: Názvy měst v těch dvou kapitolách
v žádném případě nijak nesouvisí se skutečnými fyzickými městy,
rozprostírajícími se na vaší planetě. Prosím vás, nic, co řekl Swedenborg, nebo
nic, co je o nich řečeno právě nyní, nemá nic společného s těmi fyzickými místy.
Proto byste se neměli v žádném případě zabývat jejich fyzickým určením. Vůbec
žádné nemají.
Církev efezská představuje všechny ty, kteří se zabývají především pravdou své
doktríny nebo pravdou svého chápání všech duchovních idejí a konceptů, kteří
ale ignorují nebo přehlížejí dobra života. Jinými slovy, jsou to ti, kteří znají a
přijímají duchovní pravdy, kteří ale to poznání neuplatňují ve skutcích svého
života.
Církev smyrenská představuje všechny ty, kteří jsou v dobrech, pokud jde o
jejich život, kteří jsou ale ve falešnostech, pokud jde ale o jejich chápání reality
pravé duchovnosti, nebo, abych použil Swedenborgova slova, kteří jsou ve
falešnostech, pokud jde o jejich doktrínu. Jinými slovy, jsou to lidé, kteří berou
ohled pouze na to, co je dobré, kteří si však nevšímají nebo přehlížejí to, co je
pravdivé. Je to něco, co lze považovat za lásku bez moudrosti nebo dobro bez
pravdy.
Církev pergamská představuje všechny ty, kteří význam života redukují pouze
na to, co je dobré, a odmítají fakt, že náležité poznání, chápání a přijímání
pravdy má nějakou spásnou kvalitu nebo vůbec nějaký význam, a tudíž pravda
v životě jedince sehrává velmi malou roli. Jinými slovy, tito lidé si myslí, že
skutečně vůbec nezáleží na tom, s jakým druhem duchovních idejí, konceptů
nebo doktrín jste ztotožněni. Pokud jste dobrá osoba nebo pokud je váš život
zakořeněn v dobru a lásce, stačí to na to, abyste vedli správný duchovní život.
V tomto ohledu takové lásce chybí jakákoliv moudrost.
Církev thyatirská popisuje ty jedince, kteří věří podle pozitivních skutků
(dobročinnosti), jakož i ty, kteří věří, ale bez jakýchkoli pozitivních skutků
(dobročinnosti). Toto jsou lidé, kteří fungují z pozice víry, věříce, že buď
samotná víra má nějaký význam, nebo že nejvýznamnější složkou náležitého
duchovního života je víra spojená s pozitivními skutky. V tomto jednotlivém
případě tu máme dva extrémy v pojímání obsahu pravého duchovního života.
Jeden extrém tvrdí, že pouze víra má vůbec nějaký význam, zatímco všechno
ostatní je přebytečné; naproti tomu druhý extrém správně předpokládá, že víru
je potřeba spojit s pozitivními skutky, aby měla nějaký pravý duchovní význam.
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Církev sardská představuje všechny ty jedince, jejichž uctívání je mrtvé a jejichž
uctívání neobsahuje nic, ani víru, ani pozitivní skutky, ani oboje dohromady.
Tito jedinci se zabývají jen obřadními, dogmatickými a procedurálními aspekty
uctívání Boha, vůbec však neinklinují nebo netouží po poznání pravdy a po jejím
uplatňování ve svém každodenním životě prostřednictvím konání pozitivních
skutků nebo činů. V tomto smyslu jsou takoví jedinci duchovně mrtví.
Církev filadelfská popisuje ty jedince, kteří znají pravdu a její zdroj a kteří jsou
tak v pravdě a jejím dobru, jakož i v dobru a jeho pravdě. Jinými slovy, tito
jedinci uznávají, že všechna pravda a její dobro a všechno dobro a jeho pravda
pramení ze Mne - Pána Ježíše Krista, a že význam života není jen v poznání a
chápání pravdy, ale i v tom, že jedinec je z té pravdy dobrý a že ji připisuje
správnému zdroji - Mne.
A na závěr, církev laodicejská představuje všechny ty jedince, kteří střídavě buď
věří, že všechno pramení z nich samotných, bez jakéhokoli ohledu na Mé Slovo
nebo na Mne jako na pravý zdroj všeho pravdivého a dobrého; nebo občas věří,
že všechno ohledně duchovních záležitostí by se mělo odvozovat z Mého Slova.
Takovým jednáním, kolísajícím mezi jedním nebo druhým extrémem, se sami
dostávají do situace znesvěcování všeho, co je vskutku svaté, náležité a
správné. Kromě toho, tito jedinci občas věří, že na to, aby vedli náležitý
duchovní život, nepotřebují ani Mne, ani nic, co se týká Mého Slova, ale že to
mohou udělat svou vlastní zásluhou. Jindy ale přece přijímají fakt, že pouze díky
Mně lze vést takový náležitý duchovní život. Na příkladech těchto jedinců
můžete vidět, jak může dojít ke znesvěcení čehokoli svatého, náležitého a
správného. V jeden den Mne a Mé Slovo popírají, a následující den Mne a Mé
Slovo uznávají.
Toto je tedy velmi stručné zopakování významu těch dvou kapitol v Apokalypse,
jak to popsal Swedenborg. Jak se toto všechno týká vaší nynější situace a vás
jako Mých pravých představitelů? Nejprve potřebujete pochopit celou
strukturu zmíněných dvou kapitol (kapitola druhá a kapitola třetí Apokalypsy).
Když se na ně důkladně podíváte, všimnete si, že jejich obsah má čtyři úrovně.
První úroveň se týká popisu Mě a Mé Budoucí Nové Přirozenosti. Jak sis všiml,
když jsem oslovoval každou církev nebo to, co duchovně představuje, hovořil
jsem ze zcela jiného aspektu Své Přirozenosti. Důvod této potřeby se týká
duchovního postavení, jaké měla každá příslušná církev v té době, a míry jejích
duchovních falzifikací, zkreslení nebo v některých případech duchovní
přiměřenosti. To postavení a jeho situace a stav si vyžadovaly přístup
z odlišného aspektu Mé Přirozenosti, aby se do pozornosti všech uvedlo, jaký
druh duchovních aspektů každá církev porušuje, respektive uznává.
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Druhá úroveň se zabývá popisem pravého duchovního stavu každé jednotlivé
církve. Do jaké míry je jejich pojímání, chápání a aplikace pravých duchovních
faktorů života ve shodě nebo v souladu s pravou duchovní realitou takového
života? Je jejich duchovnost skutečně taková, jaká má být? Jaké jsou faktory
odchýlení, falzifikace, ignorování a zkreslení nacházející se v nimi přijatých
doktrínách a dogmatech? Které aspekty jejich duchovnosti jsou v takovém
stavu, a proto potřebují okamžité napravení, korekce nebo nahrazení?
Třetí úroveň ukazuje způsob nebo poskytuje náležité kroky nebo procedury pro
napravení, korekci nebo nahrazení, nebo zbavení se, vždy, když je to třeba,
jejich současného nenáležitého pojímání, chápání a aplikace všech duchovních
principů a z jaké pozice a jak je to možné udělat.
A čtvrtá úroveň popisuje všechny důsledky, výsledky a následky jejich životních
praktikování, založených na jejich pojímání, chápání a aplikaci všech
duchovních idejí přijatých jejich učeními, doktrínami a dogmaty. Jinými slovy,
byli učiněni plně zodpovědnými a odpovědnými za všechno, co v nich hlásali a
za způsob vedení svého života. Vidíš, Petře, jak se všechno v této části našeho
Dialogu přímo týká toho, o čem jsme hovořili v jeho první části, jakož i
v předcházejícím Dialogu (118)?
Peter: Ano, vidím to jasně. Dává mi to dokonalý smysl. Pokud je někdo ve
zkresleních, falzifikacích, desinterpretuje a překrucuje jakékoli duchovní ideje
přicházející od Tebe, takový jedinec by byl popsán pomocí stavu a situace jedné
z výše uvedených sedmi církví. V tom případě by všechno, co bylo popsáno ve
čtyřech úrovních těch dvou kapitol, plně platilo pro každého jednoho z nás, kdo
by byl v podobné pozici - ať už pozitivní, či negativní.
Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. To, že se zde zabýváme výhradně
duchovními záležitostmi, je naznačeno slovem ‚anděl‘. Všimni si, prosím, že Má
poselství byla zaslána anděli každé církve, a ne přímo samotným církvím. Slovo
‚anděl‘ znamená v této konkrétní konotaci konglomerát duchovních idejí, pojetí
a principů a způsob jejich aplikace v životech těch, kteří je přijímají a řídí se jimi
způsobem odrážejícím se v jejich každodenním životě. Kvůli této konotaci je
toto poselství zasíláno těm, kteří jsou zodpovědni za vytváření, generování,
interpretaci a prosazování všech takových idejí, konceptů a principů. Jak se
všechny tyto věci týkají Mých pravých představitelů na planetě Nula všeobecně,
a zvláště v Mé Nové Absolutní Přirozenosti a toho, co je obsaženo v Mém
Novém zjevení? Jelikož jsou Mými představiteli, kteří jsou buď otevřeně, nebo
skrytě spojeni s Mým Novým zjevením, to, jak chápou, pojímají, přijímají,
zvnitřňují si a praktikují jeho principy ve svém každodenním životě; to, jak
chápou, přijímají a vidí Mou Novou Absolutní Přirozenost, určuje jejich
současnou duchovní pozici a postavení. Proto cokoliv, co je naznačeno
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v jakékoliv z těch sedmi možností, reprezentovaných dotyčnými církvemi, se
plně týká i vašeho duchovního života.
Vašim pověřením, závazkem a zodpovědností je v tomto ohledu to, abyste
důkladně zkontrolovali a prozkoumali svůj konkrétní postoj ke Mně, k Mému
Novému zjevení a ke všemu, co se týká duchovních záležitostí. Vezmi si
například někoho, kdo byl zpočátku nesmírně dychtivým následovníkem Mého
Nového zjevení a kdo hluboce miloval všechno s ním související (Efez). Jak však
plynul čas a vám a okolo vás se nedělo nic obzvláště významného a každodenní
těžkosti a problémy přežití na planetě Nula si od vás vyžadovali oběti, vaše
první zamilování a zbláznění se do Mého Nového zjevení postupně opadlo.
V jednom časovém bodě jste ztratili svůj intenzivní zájem o cokoli týkající se
Mne a Mého Nového zjevení a vaše spojení s ním se u vás stalo jen záležitostí
vašich řečí, bez jakýchkoli hlubších citů k čemukoliv, co se jej týkalo. Poselstvím
k vám je v tomto ohledu to, pokud jste se ocitli v této kategorii, abyste se káli a
napravili své cesty a rozpomněli se a vrátili se ke svým původním skutkům nebo
ke svému původnímu milování a dychtivému následování a praktikování všeho
týkajícího se Mne a Mého Nového zjevení.
Nebo vezmi si například situaci, kdyby tě vyhodil z domu tvůj manželský partner
nebo přítel/přítelkyně, nebo kdyby tě vyhodili ze zaměstnání nebo zbavili
společenského postavení, vyhodili z církve nebo vyloučili z jakýchkoli jiných
podobných důležitých faktorů vašeho života na planetě Nula proto, protože
patříš ke Mně a k Mému Novému zjevení (Smyrna). Nebezpečím této situace by
byla tvá tendence tajit tvé spojení se Mnou a s Mým Novým zjevením, aby ses
vyhnul tomu, aby se ti stalo cokoli v takové povahy. Nebo bys měl tendenci
souhlasit s tím, co od tebe žádá tvůj manželský partner, přítel či
kdokoliv/cokoliv zpronevěřujíce se své duchovní integritě, a tím faktorem
efektivně niče svůj vztah ke Mně a k Mému Novému zjevení, mylně se
domnívaje, že když budeš všechny věci ohledně Mě a Mého Nového zjevení
držet v sobě v tajnosti, a současně budeš dělat kompromisy podle jejich
požadavků, potom zůstane tvá duchovní integrita netknutá a tvůj vztah ke Mně
a k Mému Novému zjevení bude plně zachován a zcela správný. Jak by sis mohl
myslet něco takového, kdyby se tvé vztahy k vnějším faktorům tvého života
staly důležitějšími než tvůj vztah ke Mně a k Mému Novému zjevení? Nebo
vezmi si například možné tendence některých z vás brát do úvahy jakékoli jiné
ideje, koncepty a učení, mimo a kromě Mého Nového zjevení, jako něco, co
také buď přichází ode Mne, nebo čehož praktikování by mohlo sloužit
k povznesení a obohacení tvého duchovního života, zakořeněného v Mém
Novém zjevení a v Mé Nové Přirozenosti (Pergamon, Thyatira). Jinými slovy,
míchal bys jejich ideje, koncepty, výtvory nebo cokoliv, co mají, se vším, co se
nachází v Mém Novém zjevení a v Mé Nové Přirozenosti. Toto by mělo za
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následek totální znečištění, otrávení, nakažení a kontaminaci všeho, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, udělaje z něho pustou a prázdnou schránku,
využívanou na to, aby obsahovala zkreslení a falešnosti těch druhých.
Nebo vezmi si například možnost, která by mohla u některých z vás existovat,
považovat Mé Nové zjevení za dogmatický, rituální prostředek na vykonávání
určitých vnějších gest bez jakýchkoli pravých duchovních niterných faktorů, na
kterých stojí a funguje celý Můj pozitivní stav a na kterých je vybudováno Mé
Nové zjevení. Kdyby to bylo u kohokoli z vás tak a kdybyste jej považovali za
dogmatické a externalizované a kdybyste jej jako takové také přijímali, stali
byste se duchovně mrtvými (Sardy). Toto je varování, abyste v Mém Novém
zjevení nikdy nic nepovažovali za dogmatické, katolické, protestantské či
jakékoli jiné, rozšířené ve vaší vnější manifestaci mezi všemi vašimi
náboženskými a pseudoduchovními trendy. Nebo si vezmi například ty z vás,
kteří by měli tendenci věřit, že by byli schopni svou vlastní zásluhou, vlastními
silami a sami od sebe, bez Mé účasti nebo bez Mého Nového zjevení dospět
k bodu přijetí Mého Nového zjevení (Laodicea). Zaujetím takového postoje
byste se stali duchovně slepými a nahými. Opět, toto je varování, abyste se
nikdy nechytili do takové pasti. Samozřejmě, přece jen máte mezi sebou
takové, kteří z hloubi svého srdce, z lásky k dobru a pravdě a k jejich
duchovnímu manželství, kvůli samotnému principu, bez jakýchkoli postranních
důvodů plně akceptují Mou Novou Přirozenost a všechno obsažené ve všech
třech zdrojích Mého Nového zjevení a uvádějí to do své praxe a do všech
aspektů svého života (Filadelfie). V podstatě tedy můžeme konstatovat, spolu
s textem zmíněných dvou kapitol: ‚Ten, kdo má uši, ať slyší, co vám všem
povídám‘. (Parafrázuji to!). A toto je všechno, o čem jsme dnes potřebovali
v této nebo v jakékoli jiné záležitosti hovořit. Přeji ti příjemný den s naší
Rosemarie, která je u tebe v Santa Barbaře na návštěvě.
Peter: Děkuji Ti velice, velice moc za toto zjevení.
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Dialog 120
27. října 1999
Peter: Dnes ráno jsem začal být zvědav, zda bys chtěl pokračovat v diskusi o
nějakých dalších záležitostech týkajících se obsahu kapitol dva a tři Apokalypsy.
Obzvláště mě zajímá sedm aspektů Tvé Přirozenosti, ze kterých jsi oslovoval
každou jednotlivou církev. Je v nich něco, mimo a kromě toho, co o nich zjevil
Swedenborg, co se týká dnešní nebo aktuální situace existující ve všech světech
veškerého jsoucna a bytí, pseudojsoucna a pseudobytí, planety Nula, jakož i
nás, Tvých představitelů? Kromě toho, jak se ty aspekty týkali Tvé Současné
Absolutní Nové Přirozenosti, která ještě v době posílání těch poselství nebyla
uvedena do činnosti? Kvůli všem čtenářům těchto Dialogů mi dovol je stručně
shrnout: Za prvé, Ty, držící sedm hvězd ve Své pravé ruce, procházející se
uprostřed sedmi zlatých lamp. Za druhé, Ty, jsa První i Poslední, který jsi byl
mrtvý, a ožil jsi. Za třetí, Ty, mající ostrý dvojsečný meč. Za čtvrté, Ty, jsa Synem
Božím, mající oči jako ohnivý plamen a nohy jako čistá mosaz. Za páté, Ty,
mající sedm Duchů Božích a sedm hvězd. Za šesté, Ty, jsa svatý, jsa pravý a
mající Davidův klíč, Ty, otevírající a nikdo nezavře, zavírající a nikdo neotevře. A
za sedmé, Ty, jsa Amen, Věrný a Pravdivý Svědek, počátek Božího stvoření.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl bych. Měj však na paměti, že v této době
vám lze uvést pouze určité omezené vysvětlení. Některé aspekty smyslu a
významu citovaných textů by byly buď nepochopitelné pro lidskou část vaší
mysli, nebo by bylo předčasné je zjevit. Soustřeďme se tedy na ty, které lze
pochopit a pojmout a které se nějak týkají dnešní nebo aktuální situace, ve
které se všichni nacházíte na planetě Nula i jinde.
Jak víš, vždy, když hovoříme o nějakých aspektech Mé předcházející nebo
současné Absolutní Přirozenosti, čelíme nepřekonatelným těžkostem při
hledání nejvhodnějších slov ve vašem lidském jazyce na vyjádření jejich
pravého významu a obsahu. Jak by mohly nějaké vnější lidské relativní slova
vyjádřit nebo oznámit něco, co má Absolutní Přirozenost, Význam a Obsah?
Takže všechno, co bychom v tomto ohledu řekli, by bylo pouze vzdáleným
přiblížením pravé povahy a reality těch aspektů. Proto mějte během této
diskuse tyto faktory neustále na paměti. Jinak byste mohli dopadnout tak, že se
ztotožníte s něčím, co je jen přiblížením pravé reality, a ne realitou samotnou
ve své esenci a substanci.
Když jsme si toto už řekli, vezměme si tyto aspekty jeden za druhým. Jak víš
z první kapitoly Apokalypsy, tajemství sedmi hvězd v Mé pravé ruce a sedmi
zlatých lamp se týkalo zmíněných církví. Takže sedm hvězd byli andělé sedmi
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církví a sedm lamp bylo sedm církví. Toto vysvětlení je, samozřejmě,
vysvětlením z jedné pozice duchovních souvztažností k druhé pozici duchovních
souvztažností, bez poskytnutí jakéhokoli nahlédnutí do toho, co ve skutečnosti
a fakticky Mé držení sedmi hvězd v Mé pravé ruce a Mé procházení uprostřed
sedmi zlatých lamp skutečně znamená a naznačuje.
Sedm hvězd v současné konotaci jejich významu znamená všechny duchovní
ideje, pojetí, myšlenky, pocity, představy, principy, pravidla a všechno, co se
jich týká v jejich plné a vyčerpávající celistvosti, a způsob, jakým se uplatňují
v celém Mém Stvoření a ve všech aspektech jeho jsoucna a bytí, jakož i v celém
pseudojsoucnu a pseudobytí, na planetě Nula i v zóně vymístění všeobecně. To,
že je držím ve své pravé ruce, znamená, že znám v absolutním smyslu, mocí Své
Absolutní Všemohoucnosti, Všudypřítomnosti a Vševědoucnosti (Má pravá
ruka), všechny a všechno, co je v tomto ohledu kdekoliv a v jakékoliv době
oznamováno a hlásáno. Sedm zlatých lamp v této konotaci značí všechny ty
jedince kdekoliv a v jakékoliv době, kteří jsou oznamovateli, hlasateli a
praktikanty takových duchovních idejí, konceptů, pojetí, principů atd.,
v jakýchkoli úrovních jejich dobra a pravdy, nebo jejich zel a falešností, které ale
miluji a o které se starám bez ohledu na jejich duchovní pozici (slovo ‚zlatý‘
souvztaží s dobrotou Mého Srdce a s láskou Mé Moudrosti). To, že se
procházím uprostřed sedmi zlatých lamp, znamená, že oni všichni, to je jedno
kde a kdy, ať jsou jakkoli pozitivní a dobří, nebo špatní a zlí; ať jsou jejich
koncepty, ideje, představy atd. a jejich životní styl jakkoli pravdivé, či falešné,
žijí, fungují a jsou schopni být ve své vlastní situaci, pozici a životech, jakož i ve
svých vlastních totožnostech pouze na základě faktoru Mé nepřetržité
přítomnosti u nich a v nich. Mé procházení se uprostřed nich generuje všechny
životní energie pramenící přímo ze Mne, pomocí kterých ze svého vlastního
hlediska fungují, žijí a jsou naživu.
Z pozice tohoto Mého všepoznání a všudypřítomnosti nepřetržitě poskytuji
všemožné příležitosti pro tvořivý, produktivní a konstruktivní pokrok všech
pozitivních, náležitých a dobrých idejí, konceptů, představ a životních stylů,
jakož i pro lítost, nápravu a odstoupení od jakýchkoli špatných, negativních,
zlých a nenáležitých idejí atd., které ohrožují duchovní životy jejich nositelů,
oznamovatelů, hlasatelů a praktikantů. Jak sis z textu těch dvou kapitol
v Apokalypse všiml, vždy, když v duchovních idejích a praktikách kohokoli najdu
něco nenáležité, falešné, zkreslené, zlé, nebo dokonce smrtelné, uvedu tato
fakta do jejich pozornosti, řeknu jim, že pokud se nebudou kát, všech se jich
zřeknu. Faktor zřeknutí se není nikdy uplatněn předtím, než je každému
poskytnuto mnoho příležitostí, aby se kál/a a napravil/a své cesty. A z čeho
pozůstává pokání? Kromě mnoha jiných věcí pozůstává z uznání a přijetí faktu,
z hloubi svého srdce, že dotyčný/á žije, hlásá, propaguje a praktikuje lži a zla, a
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zároveň z vyjádření přání natrvalo se jich zbavit, nahradíce je výlučně tím, co
přichází přímo ode Mne nebo co v konotaci dnešní nebo aktuální situace
přichází z Mé Nové Přirozenosti prostřednictvím Mého Nového zjevení. Jak si
vzpomínáš, pouze prostřednictvím Mého Nového zjevení a prostřednictvím
přijetí Mé Nové Přirozenosti lze v dnešní době kohokoli vyvést z jeho/jejích zel
a falešností a dostat ho/ji do pozitivního stavu.
Pokud jde o to, jak se tato situace týká Mé Absolutní Nové Přirozenosti,
všechny tyto faktory, týkající se Mého držení sedmi hvězd v Mé pravé ruce a
procházení se uprostřed sedmi zlatých lamp, naznačují, že jen z pozice Mé Nové
Přirozenosti se jakékoli takové nabídky pokání a nápravy mohou u
každého/každé stát pravou realitou. Bez Mé Nové Přirozenosti by žádná taková
možnost nikdy neexistovala. Z pozice Mé Staré Přirozenosti by byl každý/á
odsouzen na věčnou smrt. Důvod tohoto krutého a nemožného výsledku
spočívá ve faktu, že ve stavu Mé Absolutní Čistoty Pozitivity, bez jakéhokoli
zakoušení negativního stavu a lidského života, bych ani na zlomek vteřiny
nemohl snést nic falešné a zlé. Abych ale zabránil, aby se někdy něco takové
stalo, rozhodl jsem se změnit Mou Přirozenost a získat Novou. Z pozice Mé
Nové Přirozenosti tedy smím, mohu a jsem ochoten nepřetržitě poskytovat
každému/každé miliony a miliony příležitostí pro pokání a nápravu jeho/jejích
negativních a zlých cest. A o toto všechno jde ohledně tohoto aspektu Mé
Přirozenosti, což se odráží v prvním citovaném textu.
Ve druhém aspektu jsem označen jako První a Poslední, kdo byl mrtev, a kdo
ožil. Jde zde o dvojitou záležitost. V prvním případě, být První a Poslední,
znamená, že přede Mnou a po Mně nemůže být a existovat nikdo, a ani nikdo
nebyl a nebude. Kdokoliv a cokoliv, co je a existuje, je a existuje v mezích
Prvního a Posledního nebo, lépe řečeno, mezi Prvním a Posledním. V tomto
případě je jasné, že nikdo a nic nemůže nebo nesmí, nebo není schopno být a
existovat mimo nebo před, nebo po tomto Prvním a tomto Posledním - Mne.
Toto je záležitostí faktoru všeobsáhlosti. Abych byl učiněn skutečně
všeobsáhlým, bylo pro Mne nevyhnutelné zažít něco, co nebylo do zkušenostní
modality Mé Staré Přirozenosti nikdy zahrnuto - negativní stav a jeho lidský
život. A toto je ten druhý případ. Pro někoho, do je Absolutně Čistě Pozitivní,
bez obsahu čehokoli negativního ve Své Přirozenosti, vstoupit do negativního
stavu a jeho lidského života znamená zemřít nebo zažít smrt. Procesem
podrobení si všech aspektů negativního stavu a jeho lidského života a
odstraněním všeho negativního, zlého a falešného z lidských aspektů Mé
Přirozenosti jsem opět ožil a uchoval si všechny přímé zážitky všeho, co se
nachází v přirozenosti negativního stavu a v lidské přirozenosti.
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Tento konkrétní aspekt se týká přímo Mé Nové Přirozenosti. Je to prorocká
předpověď ohledně procesu získání Mé Nové Přirozenosti. Bez ní bych nikdy
nemohl sestoupit na úroveň relativních sentientních entit, nebo se stát pravým
a jediným (obrazně řečeno Prvním a Posledním) Spasitelem všech z negativního
stavu a z negativních aspektů lidské přirozenosti. Kdyby se to nemělo nikdy
stát, nikdo by do věčnosti nevydržel snášení strašného a nesnesitelného
břemena pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a jeho lidského života.
Protože jsem předvídal, že bez tohoto faktoru by negativní stav a jeho lidský
život nemohly být transformovány, spaseny nebo eliminovány a že jejich
nepřetržitá přítomnost nejenže by komplikovala životy každého i v pozitivním
stavu, ale za takového druhu nepříznivých podmínek by znemožnila
pokračování v takovém životě, nebo v jakémkoliv životě vůbec, dobrovolně
jsem souhlasil s tím, že zemřu, abych mohl opět ožít a abych tak na základě Své
vlastní zkušenosti mohl každému, kdo je mrtev, nabídnout, aby také ožil. Vidíte,
proč bylo tak rozhodující a důležité získat Mou Novou Přirozenost? Jak z tohoto
faktu vidíte, byla to otázka života a smrti každého, kdekoliv a v jakémkoliv čase.
Jestliže se za vašich současných podmínek kdokoli z vás ještě stále přidržuje
čehokoli, co bylo v Mých poselstvích sedmi církvím popsáno jako negativní, zlé,
falešné nebo zkreslené, jak je to zaznamenáno v první a druhé kapitole
Apokalypsy, na základě toho faktoru jste duchovně mrtví. Nebo jestliže
slučujete cokoli z Mého Nového zjevení s čímkoli, co nepochází z jeho idejí a
obsahu, v tom případě jste smrtelně nemocní a jste v procesu duchovního
umírání. Dělat to nebo být takový znamená pokoušet se o něco nemožné - být
mimo nebo být před, nebo po Prvním a Posledním. Jakýkoliv pokus učinit to
způsobí, že duchovně zemřete. Jelikož i Já jsem zemřel a v tomto procesu si
podrobil samotnou smrt, tím jsem navěky ožil a vydláždil vám cestu, abyste se
uzdravili ze své smrtelné nemoci nebo abyste se probrali do pravého života,
pokud jste už duchovně mrtví.
V tomto konkrétním smyslu být První a Poslední znamená také být jediný, který
je První a Poslední, naživu a žijící v absolutním smyslu. Kdokoli relativní může
být tedy naživu a žít jen na základě toho, že Já jsem navěky absolutně naživu a
žijící. Žádné jiné cesty nejsou možné a uskutečnitelné. Jako Moji praví
představitelé na planetě Nula máte ve své pozici ukazovat tento důležitý
duchovní faktor tím, že budete šířit jeho význam a obsah ve vašich vlastních
životech a tím, jaký vztah máte ke Mně a ke všem ostatním kdekoli a v jakékoli
době.
Třetí aspekt se zabývá tím, že mám ostrý dvojsečný meč. Co znamená duchovně
mít takový meč? Přímo se to týká toho aspektu Mé Nové Přirozenosti, který má
absolutní schopnost objevit, odhalit, určit, oddělit a odstranit cokoli falešné,
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zlé, negativní a škodlivé z čehokoli dobrého, pozitivního, pravdivého a
náležitého, nezáleží na tom, jak moc nebo do jaké míry je cokoliv z negativního
stavu zamaskované, skryté, tajnůstkářské a jak moc a do jaké míry se to zdá být
dobré, náležité, správné a pravdivé; a nezáleží na tom, jak moc se dělá cokoli
této odporné povahy Mým Jménem. Znamená to ale také absolutní ochranu a
izolaci všech, na všech stranách, před tím, aby jim bylo ublíženo, aby byli
poškozeni, zraněni, zničeni nebo navěky zatraceni. Poněvadž ostrý dvojsečný
meč znamená také Absolutní, Čistou a Neposkvrněnou Pravdu, která úspěšně
bojuje se všemi zly a nepravdami, znamená to také tu zvláštní moc v Mé Nové
Přirozenosti, která má absolutní schopnost nadobro a navždy eliminovat
negativní stav a spasit každého v jeho pařátech, ať učinil cokoliv nebo ať byl
jakýkoliv; přivedše je tak všechny zpět do pozitivního stavu. Toto je ta část Mé
Nové Přirozenosti, která uvádí do pozornosti každého pravou přirozenost
pozitivního stavu, jakož i pravou přirozenost negativního stavu; a která vytváří
pro každého v negativním stavu a v jeho lidském životě vhodné podmínky na
to, aby se kál a napravil své cesty tak, že mu/jí ukazuje pravou realitu Mé
Absolutní Pravdy z Mého Absolutního Dobra nebo Mé Absolutní Moudrosti
z Mé Absolutní Lásky, ilustrujíce mu zároveň rozdíl mezi pozitivním stavem a
negativním stavem. Tato schopnost každému umožňuje, aby příslušné volby
vykonal na základě tohoto rozhodujícího poznání rozdílů, a ne naslepo.
Ve vaší jednotlivé pozici jste jako Moji praví představitelé uvedeni do pozice
prodloužení tohoto Mého ostrého dvojsečného meče, aby vám bylo umožněno
přesně rozlišit a rozeznat pravdy od falešností a zkreslení, dobra od zel a
pozitivní od negativního a přemoci a zbavit se ve svém vlastním životě
jakýchkoli možných zbytků čehokoli negativní a zlé povahy; a díky jejich vlivu,
všech vašich nesprávných pojímání Mé Nové Přirozenosti, Mého Nového
zjevení, Mého pozitivního stavu a toho, jak žijete a praktikujete cokoli obsažené
v Mém Novém zjevení. Na základě této vaší schopnosti budete moci všem
ostatním dát příklad a základ, podle kterého a na kterém budou nakonec
schopni učinit to samé - až bude správný čas.
Čtvrtý aspekt se zabývá tím aspektem Mé Budoucí Nové Přirozenosti, který Mě
popisuje jako Syna Božího, jež má oči jako ohnivý plamen a jehož nohy jsou jako
čistá mosaz. Důvodem, proč říkáme ‚budoucí‘, je ten, že v tomto časovém bodě,
před završením získání Mé Nové Přirozenosti, jsem byl v pozici jediného Syna
Božího. Proces sjednocování s Mou Esencí a Substancí - Otcem, nebyl z pozice
Mé Lidské Přirozenosti ještě na dlouhé nadcházející období završen (podle
vašeho lidského pojetí času). Zde jsem působil z pozice té části Mé Přirozenosti,
která se týkala jejích lidských aspektů. Jelikož byly procesem jejich zbožštění
zbaveny jakýchkoli kontaminací negativních aspektů lidské přirozenosti, bylo
umožněno, aby se zde nazývali Synem Božím. Syn přináší zpět ke svému Otci
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všechno, co má, a odevzdává mu to. Otec to přijímá, a nejenže začlení do sebe,
co mu odevzdal Jeho Syn, ale přijme Svého Syna na svou hruď a stává se s Ním
jedním. Tím se Otec zříká Své Otcovské identity a Syn se zříká Své Synovské
identity. V tom splynutí se stávají Někým jiným - Mou Pravou Absolutní Novou
Přirozeností.
A nyní, v té Nové Přirozenosti se Mé oči stanou jako ohnivý plamen a Mé nohy
jako čistá mosaz. Mít oči jako ohnivý plamen znamená v této konotaci nahlížet
na všechny a na všechno s nanejvýš intenzivní a čistou bezpodmínečnou láskou,
jejíž plamen hoří věčně a neuhasitelně a jež nemůže nikdy přestat vyzařovat své
teplo života do celého Mého Stvoření i pseudostvoření. Mít nohy jako čistá
mosaz znamená v současné konotaci jejího významu Mou schopnost,
zakořeněnou v Mé Nové Přirozenosti, sestoupit na úroveň všech v negativním
stavu i v lidském životě a být s nimi, chodit mezi nimi a stýkat se s nimi bez
jakéhokoli nebezpečí pro ně nebo pro Mou Novou přirozenost. Tato Má nová
schopnost, zde reprezentovaná Mými nohami podobnými čisté mosazi, je
podstatná, pokud mám osvobodit a spasit každého z negativního stavu a
z negativních aspektů lidského života. Zde se buduje základ na dosažení tohoto
nanejvýš žádoucího cíle.
Ve vašem jednotlivém případě se jako Moji praví představitelé na planetě Nula
máte naučit mít podobné oči - jako ohnivý plamen, aby vám bylo umožněno
nahlížet na každého jen a pouze z pozice Mé Absolutní Bezpodmínečné lásky a
její Absolutní Moudrosti a navazovat s každým vztah jen a pouze z té pozice,
bez toho, abyste se komukoli vyhýbali, abyste kohokoli soudili, abyste kohokoli
zatracovali, ale abyste místo toho chodili s Mými nohami, které jsou jako čistá
mosaz, sestupujíce na jejich úroveň chápání, ilustrujíce a demonstrujíce jim
pravý život pozitivního stavu, aby se jim umožnilo rozlišovat, naučit se a
rozpoznat rozdíl mezi tím, co je čistě pozitivní povahy, a tím, co je čistě z jejich
negativní přirozenosti, a vykonat vhodnou volbu v této důležité věci.
Pátý aspekt se zaobírá Mou Přirozeností, která obsahuje sedm Božích Duchů a
sedm hvězd. Sedm Božích Duchů v konotaci právě diskutovaného tématu
znamená tu část Mé Nové Přirozenosti, která byla předtím označena jako
nepojmenovatelná, nedostupná a úplně a kompletně nepochopitelná pro
žádnou relativní mysl. Můžete Ji považovat za samotné Absolutní Jádro Mé
Absolutní Esence a Absolutní Substance, z něhož vyvěrá speciální typ energií,
dávajíce vznik veškerému Mému Stvoření a vytvářejíce všechny životní formy.
Toto je aspekt Mé Nové Přirozenosti, který vyplňuje každého a všechno, který
zná do nejmenších možných podrobností absolutně všechno, co se děje ve
všech a ve všem, v každé době jejich neutuchajícího a nepřetržitého fungování
a manifestace. Je věčně přítomný všude, od nejvyšších Nebes až po nejhlubší
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pekla, naplňuje všechny kouty a všechna skrytá místa, takže nikdo a nic není
nikdy mimo jeho pohled a vnímání. V celém Mém Stvoření nebo
pseudostvoření neexistuje žádné místo, kde by se mohl kdokoliv nebo cokoliv
ukrýt nebo být mimo Jeho uvědomění a aktivní vnímání. A sedm hvězd v této
konotaci znamená Mé Absolutní Poznání úplně všech druhů idejí, pojetí,
představ, myšlenek, pocitů, vůlí, skutků, chování, postojů, vztahů, pořádků a
všeho ostatního, co má každý v pozitivním stavu nebo v negativním stavu nebo
v lidském životě.
Je velmi rozhodující a podstatné mít tento aspekt Mé Přirozenosti, kvůli
schopnosti vynést spravedlivý, objektivní a nestranný rozsudek o komkoliv
v tomto ohledu. Pouze na základě absolutního poznání ohledně kohokoliv a
čehokoliv a ohledně jejich stavu mysli a toho, co vyznávají, čeho se drží a co
praktikují nebo s čím se ztotožňují, by bylo možné vynést takový rozsudek.
Opět, tento aspekt Mé Přirozenosti se přímo týká Mé Nové Přirozenosti,
protože jen z pozice té Přirozenosti jsem mohl získat a věčně v Sobě obsahovat
jakékoliv takové zkušenostní poznání každého a všeho. Toto je důvod, proč
jedině s touto Novou Absolutní Přirozeností mohu vykonat objektivní a
spravedlivý Poslední soud na tímto cyklem času/stavu/kondice. Žádná jiná
Přirozenost by to nemohla učinit, protože by jí chybělo zkušenostní poznání
všech aspektů přirozenosti negativního stavu i lidské přirozenosti.
Ve vaší jednotlivé pozici máte jako Moji praví představitelé zdůrazňovat tato
fakta o Mé Nové Přirozenosti, aby lidé správně vnímali, Kdo jsem a jak funguji
ve vztahu k nim, vědouce o nich všechny podrobnosti, včetně jejich
nejtajnějších a nejsoukromějších myšlenek, pocitů, tužeb, přání, chtění a všeho
ostatního, co mají nebo skrývají.
Šestý aspekt se zabývá Mou Přirozeností, která je tu označena jako Svatý, jako
Já, jsouce pravdivý a majíce klíč Davidův, já, Který otevírá a nikdo nezavře a
Který zavírá a nikdo neotevře. Tento aspekt Mé Nové Přirozenosti v konotaci
diskutovaného tématu potvrzuje fakt, že i když jsem plně a kompletně zažil
všechny aspekty negativního stavu a lidské přirozenosti, a v důsledku toho jsem
přišel do styku se všemi jejich početnými zly, falešnostmi, zkresleninami,
zkažeností a ohavnostmi, nic té povahy nekontaminovalo, nepošpinilo,
nenakazilo ani neotrávilo žádné aspekty Mé Přirozenosti. Protože jsem
jediný/á, kdo zůstává v tom nekontaminovaném, nedotknutém a nezkaženém
stavu, Já jsem jediný/á, Kdo je absolutně Svatý/á. Stav svatosti je určován
faktorem, do jaké míry je někdo kontaminován, jak moc podlehl, jak moc je
zkažen nebo jak moc do sebe vstřebal a následně si zvnitřnil cokoli, co je
obsaženo v přirozenosti negativního stavu a v negativních aspektech lidské
přirozenosti. Jelikož Já jsem jediný/á, Kdo byl schopen úspěšně se vyhnout
219

takové hrozné možnosti, Já jsem jediný/á, kdo je Absolutně Svatý/á. V tomto
smyslu význam tohoto tvrzení znamená, že nikdo jiný nemůže být sám/sama od
sebe svatý/á, může však být takový/á prostřednictvím Mne, skrze Mne, se
Mnou, díky Mně a ze Mne. Tímto svatým/svatou se lze stát vyhýbáním se všem
zlům a nepravdám a odmítnutím ztotožnit se s čímkoliv, co přichází
z negativního stavu a z negativních aspektů lidské přirozenosti, a přijetím Mé
Osobní Absolutní Svatosti do své relativní kondice.
Pokud jde ale o Mne, pojetí Svatosti má i další aspekt. Je to úplný střed,
nejesenciálnější a nejsubstanciálnější zárodek Mého Absolutního Jádra, který je
něčím, Jehož pravou Přirozenost nebo to, co To vlastně je, nelze vyjádřit nebo
popsat nebo pochopit nebo pojmout či vytušit žádnými slovy, idejemi,
představami, myšlenkami, pocity, intuicí nebo čímkoli jiným. Proto sdělit o Tom
více by bylo nemožné.
Davidův klíč, který mám, v konotaci našeho současného tématu znamená zdroj
Absolutní Duchovní Pravdy. ‚David‘ souvztaží s duchovní pravdou. Mít jeho klíč
znamená mít jediný prostředek na odhalení všech nekonečných záhad a
tajemství obsažených v duchovní pravdě. Protože jsou nekonečné, pramenící
z faktu, že Já jsem jediná Absolutní Pravda, pouze Já je smím a mohu odhalit,
nebo je držet skryté, nebo, jinak řečeno, pouze Já je smím a mohu náležitě
interpretovat a vysvětlit komukoliv, kdo má o ně zájem a kdo k nim přistupuje
s pozitivním a dobrým úmyslem a se správnou motivací, aby poznal pravdu
kvůli praktikování všech jejích aspektů ve svém životě a kvůli samotným
principům. Žádná relativní bytost to nemůže udělat samostatně, beze Mne.
Ve vaší pozici, jsouce Mými pravými představiteli na planetě Nula, sdílím s vámi
Svůj Davidův klíč tím, že vám prostřednictvím Mého Nového zjevení ve všech
jeho třech zdrojích zjevuji Mou Duchovní Pravdu a mnohé z jejích tajemstvích a
záhad, které byly pro vás bezpečné, správné a aktuální znát. V tomto ohledu
těch pár z vás, kteří máte Mé Nové zjevení nebo Můj klíč, má výsadu jako nikdo
jiný na planetě Nula. Proto máte toto poznání ve vší skromnosti, pokoře a
poníženosti nosit v sobě a s sebou jako velmi svaté a neobyčejné a jeho
praktikováním jej máte dostat do centra svého života a žití; a máte to poznání
sdílet mezi sebou a s každým, kdo projeví přání jej vlastnit kvůli výše uvedeným
principům, a pouze kvůli nim, a kvůli ničemu jinému.
A nakonec sedmý aspekt Mě označuje jako Amen, Věrného a pravdivého
Svědka, Počátek Božího stvoření. ‚Amen‘ v konotaci našeho diskutovaného
tématu znamená konečné potvrzení, že JSEM KTERÝ/Á JSEM a že mimo Mne
není nikdo na té stejné úrovni nebo v tom stejném Absolutním Stavu, Procesu a
Kondici. Znamená to také, že všechno, co řeknu, je absolutně tak, a tudíž tam
neexistují žádné ‚ale‘, ‚pokud‘, ‚kdyby‘, ‚bylo by‘, nebo ‚možná‘. Proto,
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z absolutní pozice toho poznání, Kdo jsem Já a kdo je každý, jsem jediný Věrný a
Pravdivý Svědek každého nebo všeho ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a
pseudobytí. Pouze Já jsem schopen svědčit o pravých úmyslech a motivacích
každého a o tom, co v sobě obsahují. A poněvadž jsem Věrný a Pravdivý
Svědek, nemohu nikoho zkreslovat, co se týká jeho/její pravé přirozenosti nebo
toho, jaký/á je. Opět, tento faktor Mé Přirozenosti je velice důležitý, protože
každému umožňuje dostat jeho/její osobní spravedlivý a objektivní Poslední
soud. Týká se to přímo Mé Nové Přirozenosti, která je samotným základem pro
uskutečnění takového osobního, jakož i globálního Posledního Soudu.
Počátek Božího stvoření znamená ten aspekt Mé Absolutní Přirozenosti, který
ze Sebe inicioval tvořivé úsilí vedoucí k založení Mého milovaného Stvoření.
Tento aspekt se týká Mé Absolutní Touhy sdílet všechno, co mám a co jsem, se
všemi ostatními. V této konotaci je tedy tato Absolutní Touha úplným
počátkem stvoření, protože bez ní bych neměl žádnou potřebu či motivaci
vůbec něco stvořit (což Mi, mimochodem, nikdy ani nepřišlo na Mou Absolutní
Mysl).
Ve vašem jednotlivém případě máte jako Moji praví představitelé svými
osobními a individuálními životy potvrdit pravdivost Mého Nového zjevení,
stanouce se jeho ‚Amen‘. Kromě toho, vaše prohlášení ať jsou ‚ano‘, nebo ‚ne‘,
bez jakéhokoli zaváhání, pochybování, nejistých nebo neurčitých významů.
Praktikováním principů Mého Nového zjevení ve vašem každodenním životě se
stanete věrnými a pravdivými svědky Mé Nové Přirozenosti a všeho, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení. Toto je vaše pravá role a pověření, pokud
máte zájem pokračovat v ní na základě své vlastní svobodné vůle a volby. Na
závěr chci, abys věděl, že toto je v současné době největší možná míra, v jaké
lze cokoli zjevit o významu diskutovaného tématu. Proto bych doporučoval,
abychom jej pro dnešek ukončili, aby sis mohl odpočinout. Jdi v pokoji a buď
dobré mysli.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za toto nádherné zjevení. Vidíš, takovéto diskuse se
mi líbí nejvíce. Nic osobního, a přece se to týká všech a souvisí to se všemi.
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Dialog 121
29. října 1999
Peter: Nuže, ještě jednou jsme narazili na otázku ohledně souvztažností. Ačkoli
jsme o této záležitosti diskutovali mnohokrát předtím, snad by bylo možné
některé její aspekty trochu více rozvést, pokud si myslíš, že by to bylo vhodné.
Nějaká otázka přišla od Erin Martz. Není divu, že, jsouc vychována v takzvané
swedenborgiánské církvi, přišla s tímto typem otázky. Její otázka je následující:
Na planetě Nula jsou souvztažnosti s pozitivním stavem nejasné. Je to kvůli
tomu, že planeta Nula nyní plněji reprezentuje negativní stav? Jsou na této
planetě ještě stále čistě pozitivní souvztažnosti? Jsou všechny souvztažnosti
subjektivní, nebo existuje ‚soubor‘ objektů, které mají souvztažnosti? Jsou tyto
souvztažnosti na planetě Nula na základě svobodné volby? Kromě těchto
otázek se ptá také na souvztažnost epidemie AIDS. Samozřejmě, jako vždy,
pokud bys chtěl dnes ráno nejprve Ty něčím přispět nebo něco dále rozvést, rád
Ti umožním hovořit jako první.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal hovořit jako první. Dnes
bych ale dal nejdříve přednost diskusi i otázkách Erin. Poté, jestli ještě budeme
mít čas, se budeme věnovat některým dalším záležitostem.
Abychom náležitě zodpověděli položené otázky, potřebujeme si objasnit
význam slova ‚souvztažnost‘. I když byl tento termín diskutován předtím jak
v těchto Dialozích, tak i ve všech ostatních knihách Mého Nového zjevení,
přesto všechno si jej potřebujeme znovu zopakovat z trochu jiného úhlu
pohledu. Jak si pamatuješ, souvztažnosti byly zavedeny jako prostředky na
konkrétní znázornění nebo reprezentaci ve vnější nebo takzvané objektivní
realitě všech idejí, abstraktních pojmů, představ, imaginací, myšlenek a emocí
sentientní mysli, a v absolutním smyslu Mé Absolutní Sentientní Mysli. Toto je
jedna funkce souvztažností. Druhá funkce se týká způsobu, vzájemné spojitosti
všech světů a dimenzí, jež mají odlišnou funkci, roli, strukturu, pozici, stav atd.
než kterýkoliv jiný svět a/nebo dimenze. Pomocí souvztažností jsou schopny být
ve vzájemném styku a ovlivňovat se navzájem, jakkoli je potřeba a kdykoli je
potřeba. A třetí funkcí souvztažností je umožnit určité duchovní, duševní,
fyzické a enviromentální jevy, které představují základ všech duchovních,
duševních a fyzických zákonů a principů, pomocí kterých harmonicky řídí
všechny procesy Stvoření.
V nejvyšším smyslu chápání termínu ‚souvztažnost‘, prostřednictvím
souvztažností promítám a přenáším do veškerého Mého Stvoření konkrétnost
Svých Stavů, Procesů, Kondic, Vztahů a Péče. Vezměte si například takový
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pojem jako Absolutní Láska. Co ve skutečnosti a fakticky produkuje Má
Absolutní Láska, pokud je nepřetržitě generována navenek ke každému a ke
všemu v Mém Stvoření i pseudostvoření? Jak se manifestuje ve své konkrétní
projekci? Jak sestupuje z jedné úrovně na druhou, na každé úrovni vyvolává
něco, co umožňuje fungování té úrovně v jejím vlastním jedinečném,
nekonečně odlišném a speciálním typu přirozenosti. Toto ‚něco‘ je svým
charakterem a projevem odlišné od charakteru a projevu původního významu a
obsahu Absolutní Lásky. Bez Ní by to ale nejenže nebylo vůbec možné
ustanovit, ale nebylo by to možné ani vymyslet. V tomto smyslu je tedy to
‚něco‘ souvztažností nebo souvztaží s Absolutní Láskou ve své vlastní relativní
pozici, procesu a stavu.
Z hlediska tohoto pojímání významu souvztažností můžeme říci, že láska
obecně souvztaží s dobrem, protože láska ve své esenci a substanci vždy vytváří
jen to, co je dobré. Můžeme říci, že dobro z lásky produkuje dál v tomto směru
pozitivní skutky, jelikož význam slova ‚dobro‘ znamená, že pouze to, co vytváří
něco dobré pro každého - pozitivní skutky - může být jeho pravou přirozeností a
snahou. Můžeme tedy říci, že tak jak dobro souvztaží s láskou, tak pozitivní
skutky souvztaží s dobrem a skrze dobro s láskou, a láska souvztaží skrze své
dobro s pozitivními skutky. V tomto ohledu tu máte souvztažnost mezi
duchovním stavem lásky, duševním stavem dobra a mezi jejich praktickým
výsledkem ve formě pozitivních skutků. Jejich vzájemná spojitost je taková, že
jedno bez druhého nemůže existovat. Toto je proces multivesmírného zákona
z nitra ven. Láska je stavem nejniternějšího neboli ducha, dobro je stavem
vnitřního neboli duše/mentality a pozitivní skutky jsou stavem vnějšku neboli
konkrétnosti ve fyzickém smyslu, co produkuje hmatatelné výsledky. Nebo,
abychom to řekli jinak, láska je událost, dobro je postup a pozitivní skutky jsou
stávání se (ve smyslu stát se - Mé skutky se stávají pro každého a pro všechno
hmatatelnou, vnímatelnou, konkrétní a faktickou realitou). Tímto procesem se
sebou navzájem souvztaží.
Toto je jeden aspekt významu termínu ‚souvztažnost‘. Druhý, který se objevil
později, byl zakořeněn v potřebě vyjádřit duchovní ideje takovým způsobem,
aby dávaly smysl i vnější mysli. Byly vynalezeny a interpretovány jisté symboly.
Na základě toho byly vybudovány určité vnější objekty, fyzická těla, různé jejich
orgány a neživé struktury, které se staly ztělesněním všech příslušných
duchovních idejí. V tomto smyslu odrážela pravou duchovní realitu těch idejí
funkce těch vnějších objektů, fyzických těl, jejich různých orgánů i neživých
struktur, a ne jejich vnější vzhled. Byly tedy vybudovány kvůli této funkci a
účelu, a ne kvůli nim samotným, nezávisle na jejich funkci a účelu, které
souvztažily s duchovní realitou a její nekonečnou rozmanitostí idejí.
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Ať na význam souvztažností nahlížíte jakýmkoli způsobem, ve své definitivní
podstatě jsou výlučnými výtvory sentientní mysli a jejích idejí, a v konečném
smyslu jsou výlučnými výtvory Mé Absolutní Sentientní Mysli. Proto jsou
souvztažnosti jako takové a samy o sobě, bez jsoucna a bytí sentientní mysli,
respektive Mé Absolutní Sentientní Mysli, nemyslitelné. V tomto konkrétním
smyslu jsou všechny souvztažnosti subjektivní a žádné ‚soubory‘ objektů
souvztažností samostatně a samy o sobě neexistují. Jakékoli ‚soubory‘ objektů
byly stvořeny a vyprodukovány sentientní myslí nebo mou Absolutní Sentientní
Myslí, a tudíž si nelze představit jejich takzvanou objektivní manifestaci,
nezávislou a jinou, než je jakákoliv sentientní entita. Jednoduše řečeno,
nemohly by se stát tím, čím jsou. Jejich objektivní existence tedy absolutně
závisí na subjektivním jsoucnu a bytí sentientní mysli, nebo v samé podstatě na
Mé Absolutní sentientní Mysli.
Z tohoto faktoru vychází pravá povaha souvztažností. Pokud všechny
souvztažnosti, a to, co reprezentují a znázorňují, absolutně závisí na jsoucnu a
bytí sentientní mysli, v tom případě budou ve své esenci a substanci odrážet
samotnou přirozenost sentientní mysli. A jelikož samotná přirozenost
sentientní mysli odráží ve své relativní kondici samotnou Přirozenost Mé
Absolutní Sentientní Mysli, ponese v sobě ty samé atributy, vlastnosti a rysy,
jaké má Moje Absolutní Přirozenost. Jak si vzpomínáte, jedním z těch atributů
je Má Absolutní Svoboda a Má Absolutní Svobodná Volba vytvářet cokoli, co si
přeji a po čem toužím. Tento faktor se, samozřejmě, odráží v přirozenosti
kterékoliv další relativní sentientní entity. Protože toto je skutečným
uspořádáním všech a všeho, v tomto smyslu jsou jakékoli souvztažnosti, ať je
jejich povaha jakákoliv, kvůli jejich absolutní závislosti na aktivitách
sentientních myslí, vždy na základě svobodné volby.
Z tohoto můžeme jednoznačně vyvodit jeden z nejdůležitějších duchovněfilosoficko-mystických faktorů života: Všechno, co je a existuje nebo pseudoje
a pseudoexistuje, je a existuje nebo pseudoje a pseudoexistuje jen a pouze na
základě svobodné volby sentientní mysli. Žádné jsoucno a bytí nebo
pseudojsoucno a pseudobytí nejsou možné nebo představitelné bez jsoucna a
bytí sentientní mysli, tak jako jsoucno a bytí sentientní mysli nejsou možné
bez Mého Absolutního Jsoucna a Absolutního Bytí v tom smyslu, že Jsoucno a
Bytí jsou ve Mne věčně Absolutními Sídly.
Kvůli této absolutní závislosti všech souvztažností na sentientní mysli je jejich
povaha určena intenčními a motivačními faktory té mysli. I když všechny
počáteční souvztažnosti pramení z Mé Absolutní Pozitivity, když sestoupí do
všech relativních sentientních entit, na základě jejich vlastních intenčních a
motivačních faktorů se mohou jakékoli takové souvztažnosti změnit na něco, co
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má opačný význam vzhledem k významu formulovanému v jejich počátečním
zdroji. Toto je skutečná geneze takzvaných negativních souvztažností. Protože
jakýkoli druh života nebo pseudoživota je řízen výhradně tím, co je vloženo do
povahy souvztažností, aktivace negativního stavu je možná tak, že vezmete
původně pozitivní souvztažnosti a předefinujete je do jejich opačného
významu. Toto je to, co bylo nazváno manipulací souvztažností za účelem
založení negativního stavu. Z této reality souvztažností jasně vidíte, že vytvoření
negativních souvztažností by nebylo možné bez počátečního vytvoření
pozitivních. Toto je faktor závislosti pseudojsoucna a pseudobytí negativního
stavu na pravém jsoucnu a bytí pozitivního stavu, uvedený mnohokrát předtím.
Z tohoto faktu tedy jasně vidíte, že kdyby nebyl a neexistoval pozitivní stav,
negativní stav a jeho lidský život by v žádném případě nemohl dospět do své
škodlivé zralosti.
Pokud jde o planetu Nula s jejími nejasnými souvztažnostmi s pozitivním
stavem, její podivná pozice v tom všem, jakož i její velmi neobvyklý a podivný
lidský život a všechno ostatní na ní, ať to má jakékoli souvztažnosti, ty jsou
pokřiveny a zkresleny. Pouze za takového uspořádání mohl být vyprodukován
nebo zfabrikován typický lidský život a jeho neobvyklá a podivná přirozenost.
Pokřivená a zkreslená pozice nedovoluje, aby se na planetě Nula a v lidském
životě všeobecně objevily jakékoli přesně vyhraněné, přesně zaměřené a
přesně soustředěné pozitivní souvztažnosti. Jinak by lidé nemohli být tím, čím
jsou nebo čím je jejich typická lidská přirozenost. Tato pozice lidské přirozenosti
a lidského života dovoluje úplnou, konkrétní a hmatatelnou manifestaci všech
aspektů negativního stavu na této planetě. Přesně toto bylo záměrem, kvůli
kterému byl zfabrikován typický a podivný lidský život. Odtud tedy nejasné
souvztažnosti k pozitivnímu stavu nebo s pozitivním stavem. V tomto smyslu si
můžete být jisti, že čím se stává lidský život negativnějším, tím nejasnější nebo
pokřivenější a zkreslenější budou jejich souvztažnosti k pozitivnímu stavu a
s pozitivním stavem.
Důvod, proč se dokonce i v negativním stavu a v lidském životě manifestují
některé prvky pozitivních souvztažností, i když zabalené do všemožných
negativních souvztažností, je to, za prvé, že nikdo nemůže žít a být naživu, ať je
to jakýkoliv druh života a žití (pseudoživota a pseudožití), bez přítomnosti
něčeho pozitivního a dobrého; a za druhé, že nikdo by nemohl být absolutně
špatný, negativní a zlý. Lidský život reprezentuje, ilustruje a demonstruje tento
faktor relativnosti, pominutelnosti a dočasnosti (jeho jsoucno je jen dočasné)
čehokoli obsaženého v negativním stavu a ve všech jeho obyvatelích. Odtud
tedy nejasné souvztažnosti s pozitivním stavem a k pozitivnímu stavu. Tento
faktor jasně ukazuje, že pouze pozitivní stav má absolutní platnost a trvání,
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protože pramení přímo z Mé Absolutní Platnosti a věčného trvání (od věčnosti
do věčnosti), zatímco negativní stav a jeho lidský život nepramení.
Síly negativního stavu, i když si mlhavě uvědomují faktor své pominutelnosti a
dočasnosti - jen prozatím mají dovoleno být ve svém specifickém pseudoživotě;
nicméně ale vynakládají nejvyšší úsilí, aby tento nevyhnutelný osud obešly.
V procesu takových pokusů generují ve svých myslích všemožné nové a odlišné
ideje, které by zajistily nekonečné trvání jejich pseudoživota nebo jejich
negativního stavu. Je zde ale paradox: Protože jsou na základě své vlastní
přirozenosti, účelu, cíle, úmyslu a motivace schopni a ochotni za tím účelem
vytvářet pouze negativní a zlé ideje - jinak by nebyly zlý a negativní; takové
ideje jsou vždy destruktivní, přinášejíce s sebou jen rozvrat, bídu, utrpení a
všechno ostatní tak vlastní přirozenosti negativního stavu.
Jak víš, jakékoli typy idejí kterékoli sentientní mysli produkují své následky,
výsledky a konečné důsledky ve formě svých souvztažností. Jestliže jsou vaše
ideje negativní, zlé, špatné nebo podobně, produkují jen negativní
souvztažnosti. Jedním z nejúčinnějších způsobů přenosu takových idejí a jejich
negativních souvztažností do jejich konkrétní manifestace je přenos
prostřednictvím sexuality. Aby síly negativního stavu nadále manifestovaly svůj
pseudoživot a aby zajistily, že jejich pseudoživot bude zajištěn navěky, používají
během své intenzivní kondenzace na planetě Nula a v lidském životě za tímto
účelem sexuální prostředky. Vytvořily určité velice mazané a velice negativní
nové ideje týkající se tohoto cíle a prostřednictvím negativních souvztažností je
promítly do lidského života. Na planetě Nula daly tyto souvztažnosti vznik
novým, neobyčejně smrtelných virů, retrovirům, virům Eboly, HIV virům a jejich
různým početným mutacím, které jsou schopny v lidských tělech produkovat
nevyléčitelné poruchy, nemoci a stavy, jako je například AIDS a nová forma
tuberkulózy a mnohé jiné záhadné fyzické stavy. Epidemie těchto stavů
v lidském životě jsou vlastně souvztažnostmi faktoru extrémní kondenzace a
pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula a v lidském životě. Toto je
ale samotný paradox této situace: Čím jsou síly negativního stavu úspěšnější
v tomto svém velmi negativním a zlém úsilí, tím více ničí samy sebe. Jak budou
v tomto úsilí pokračovat, v jednom časovém bodě se nevyhnutelně úplně zničí,
bez jakékoli stopy svého pseudojsoucna a pseudobytí.
Takže, jak z tohoto výsledku vidíte, není to tak, že bych Já nebo kdokoli
v pozitivním stavu nadobro a navždy eliminoval negativní stav, ale taková je
samotná porucha v přirozenosti samotného negativního stavu, která dosáhne
tento cíl jeho věčné vlastní eliminace a sebezničení. Naše přítomnost uprostřed
negativního stavu slouží pouze jako katalyzátor pro uskutečnění se toho
procesu sebezničení a vlastní eliminace. Způsob, jakým musíte chápat toto
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prohlášení, spočívá ve faktu, že přítomnost pozitivního stavu uprostřed
negativního stavu je příčinou toho, že jeho síly/renegáti přicházejí s větším a
větším množstvím a se stále novějšími, mazanějšími a účinnými negativními a
zlými idejemi, aby se samy chránily před přítomností a vlivem pozitivního stavu.
Na základě faktoru takových nových výtvorů se objevují ničivé negativní a zlé
ideje a jejich souvztažnosti, které povedou jedině ke konečnému a věčnému
sebezničení a vlastní eliminaci negativního stavu a negativních aspektů jeho
lidského života.
Jak z tohoto upřesnění vidíte, všechny formy nevyléčitelných, jakož i
vyléčitelných stavů v lidském životě jsou výsledkem výše popsaného procesu.
Abychom si znovu zopakovali, epidemie AIDS i jakékoli další epidemie, jakož i
jakékoli další rozmanité a početné ničivé události na vaší planetě Nula jsou
následky a důsledky faktoru kondenzace a pseudovítězství negativního stavu
v lidském životě i jinde v zóně vymístění. V tomto ohledu také můžete říci, že
záměrem negativního stavu je eliminovat jakékoli stopy jakýchkoli pozitivních
souvztažností. Pokud máte nějakou přítomnost pozitivních souvztažností, i když
jen v nejasném a slabě definovaném stavu, negativní stav není schopen zvítězit.
Proto potřebuje zoufale nahradit takové pozitivní souvztažnosti čistě
negativními. Z toho důvodu jeho síly produkují všemožné zlé, špatné a
negativní ideje, promítnuté prostřednictvím souvztažností do lidského života,
což zase na vaší planetě vytváří všemožné nepříznivé poměry.
Je tu ale háček: V okamžiku, kdy budou z jejich pseudoživotů všechny takové
pozitivní souvztažnosti eliminovány, nezůstane v nich nic, co by zachovalo jejich
pokračování. Jak si vzpomínáš, jen na základě takové přítomnosti mohou
pokračovat ve svých neproduktivních, negativních a zlých snahách. Důvod této
neoddiskutovatelné podmínky spočívá ve faktu, že Já jako Absolutní Život jsem
přítomen ve všech takových pozitivních souvztažnostech, protože, koneckonců,
v konečném smyslu, Já jsem jejich Tvůrcem a Vyzařovatelem. Proto by beze
Mne nebo bez Mé přítomnosti v takových souvztažnostech, a tedy bez jejich
přítomnosti, to je jedno v jakých podmínkách, nikdo nemohl přežít ani zlomek
vteřiny. Proto můžete jasně vidět, že v okamžiku, kdy síly/renegáti negativního
stavu uspějí v odstranění jakýchkoli pozitivních souvztažností ze své domény a
sféry vlivu, zničí a zlikvidují samy sebe; nebo, abych byl přesnější, zničí a navěky
eliminují svůj vlastní negativní stav. V tomto bodě se vzbudí ze svého
smrtelného spánku a ocitnou se nazí a bez jakéhokoliv zdroje nebo možnosti
pokračovat ve svém předešlém pseudoživotním stylu. Toto je ten bod, ve
kterém budou jejich paměti otevřeny a všechny tyto skutečnosti se
prostřednictvím Mého Nového zjevení dostanou do jejich plného vědomého
uvědomění. Majíce k dispozici úplný přístup ke svým vlastním pamětem a
k Mému Novému zjevení, pomocí toho budou schopny přednést prosbu Mé
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Nové Absolutní Přirozenosti, poprosíce Mě o oblečení pro svou nahotu a o nový
zdroj života, který bude mít čistě pozitivní konotaci.
Přítomnost pozitivních souvztažností na planetě Nula, i když v nejasném,
pokřiveném a zkresleném stavu, je v současné době závislá na přítomnosti
Mých pravých představitelů, protože pokud jde o jejich ducha, jsou umístěni
uprostřed pozitivního stavu, a tím faktorem jsou prostřednictvím svých
pozitivních myšlenek, idejí, konceptů, představ, emocí, vůle, chování, vztahů a
praktikování principů Mého Nového zjevení schopni generovat a udržovat
pozitivní ponětí takových souvztažností. Tento faktor je nadále zábranou pro
úplné završení pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. Renegáti si
do určité míry tento faktor uvědomují. Proto se všemi dostupnými prostředky
pokoušejí vyhledávat Mé představitele a vědouce, že by byly totálně a
kompletně neschopny je zničit, pokoušejí se bránit jejich vlivu a znemožňovat
jim vykonávání jejich pověření a role v tomto ohledu.
Takže, když budou Moji představitelé vytvářením pouze pozitivních idejí,
konceptů, představ, myšlenek, emocí, chování, postojů, vztahů a všeho
ostatního pozitivní povahy umožňovat pozitivním souvztažnostem, aby byly
přítomny na planetě Nula, potom, aby je rušily při vytváření a přenášení těchto
pozitivních atributů, síly negativního stavu/renegáti se budou pokoušet navodit
v Mých představitelích, nakolik to bude jen možné, opaky těchto atributů.
Nejcitlivější částí budou v tomto případě jejich fyzická těla a jejich energie
životní síly.
V poslední době ty sám, Petře, pociťuješ tyto záhadné fyzické problémy.
Dokonce i když zaznamenáváš tento Dialog, je tu nepřetržité rušení tohoto
procesu prostřednictvím tvých fyzických symptomů, což si vyžaduje tvou
neustálou pozornost, narušujících tento proces a zasahujících do toku myšlenek
nezbytných pro správný záznam našeho rozhovoru. Tvůj stav je ilustrací a
demonstrací toho, že nastal posun v taktikách a metodách renegátů a že jejich
terčem jsou a budou vaše fyzická těla a, pokud to bude možné, vaše duševní
stavy. Renegáti doufají, že vyvoláním nemocí vašich fyzických těl, ačkoli takové
stavy nebudou smrtelné, nicméně budou schopni narušovat vaše schopnosti
vytvářet cokoli pozitivní a dobré, aby se zachoval vliv pozitivního stavu na této
planetě. Koneckonců, pokud se fyzicky nebo duševně necítíte dobře, pokud
neustále kašlete nebo máte vysokou horečku nebo bolesti hlavy, nebo jakékoli
jiné bolesti, nebo pokud jste deprimováni, zbídačeni a neustále unaveni, jak
byste mohli za takových a podobných podmínek vytvářet něco pozitivního a
dobrého? O toto se renegáti usilují, kromě mnoha jiných věcí. Doufají, že
pomocí takových symptomů vám budou schopni bránit ve vaší roli a poslání
v tomto ohledu. A přece, jak vidíš na tvé vlastní situaci, Petře, navzdory faktu,
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že jsi už nějaký čas fyzicky nemocen, přesto všechno jsi byl během té doby
schopen napsat další tři Dialogy nanejvýš významného obsahu, neguje tak
jakýkoliv pokus renegátů ovlivnit tebe nebo tvou práci v tomto ohledu.
Peter: Nuže, jak ‚pěkné‘ od nich, že to mně a dalším Tvým představitelům
dělají. Zcela a bezpodmínečně jim odpouštím, bez ohledu na to, jak moc mi
poškodili krk, nebo dokonce i plíce, protože nevědí, co činí, a nevědí, že
takovým jednáním urychlují ne naši, ale jejich vlastní záhubu.
Pán Ježíš Kristus: A je dobré mít takový postoj, Petře, protože to ještě více
posiluje přítomnost pozitivního stavu uprostřed stavu negativního. Existuje však
další způsob podrývání role a pozice Mých představitelů. Kromě toho, co bylo
řečeno výše, renegáti mají v tomto ohledu k dispozici další mocný nástroj.
Tento nástroj můžeme nazvat ideologickou zbraní. Na jedné straně s sebou
přináší příliv pochybností, nejistoty a váhání ohledně pravdivosti idejí a pojetí
Mého Nového zjevení, ohledně Mé Nové Přirozenosti a ohledně toho, kdo
skutečně jsem, a na druhou stranu s sebou přináší příliv nesprávných, falešných
a nenáležitých idejí, myšlenek, pohledů, pojetí, chování a postojů. Dovol Mi,
Petře, abych tobě a všem, kdo čtou tato slova, něco řekl: Není náhodou, že
jsme v posledních dvou Dialozích (119,120) hovořili o některých aspektech
obsahu kapitol dvě a tři Apokalypsy. Nyní jsou do vaší pozornosti uvedeny
obzvláště ty aspekty těch dvou kapitol, které pojednávají především o
ideologicko-duchovních problémech příslušných církví. Dovol, abych některé
z nich zopakoval, abyste měli jasnou představu, jak se vás renegáti pokusí
strhnout na jejich stranu, pryč od náležitého chápání a aplikování čehokoliv, co
se nachází v Mém Novém zjevení, aby vám zabránili v udržování pozitivních
souvztažností na planetě Nula, aby tak mohli nad ní nastolit svou plnou a
neoddiskutovatelnou kontrolu. V prvním případě, jak stále čekáte a čekáte, že
se ve vašich vlastních osobních životech stane něco pozitivně významného a
neobvyklého, a nic takové se neděje, vaše intenzivní angažování v Mém Novém
zjevení nebo, abych použil biblické vyjádření, vaše počáteční láska k němu vás
opustila, nebo vy jste opustili vaši počáteční lásku k němu a namísto toho jste
dali přednost něčemu jinému. Kdybyste to měli udělat, fakticky byste se jako
Moji představitelé vzdali své role a přestali byste být vodiči pozitivních
souvztažností na planetě Nula.
Ve druhém případě by vám mohlo být ve všech aspektech vašeho života
postaveno do cesty mnoho překážek, pastí, pokušení a nedostatků. Jsouce
nepřetržitě pod tlakem vašeho lidského života, majíce stěží dostatek
materiálních zdrojů, abyste byli schopni každý den s nimi vystačit, trávíce
většinu vašeho času řešením každodenních potíží a typických lidských problémů
a jednajíce s typickými lidmi (jak hrozné je to dělat!), cítili byste se zbaveni
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všech vašich energií životní síly potřebných pro vaši duchovní práci, rozvoj a
pokrok. V takových okamžicích by vás renegáti nejvytrvaleji pokoušeli, abyste
se vzdali a abyste poslouchali jejich ideologickou propagandu o přednostech
života v negativním stavu a v lidském životě. Toto jsou ty chvíle, kdy by k vám
posílali své všemožné vlastní představitele, kteří by k vám přišli pod maskou
Mých představitelů, kteří zdánlivě přijali Mé Nové zjevení, jejichž záměrem by
ale bylo znečištění, kontaminace, znehodnocení a otrávení všech jeho
správných idejí, konceptů, pojetí a principů a to, aby ve vás zabili jakékoliv
správné ponětí jeho obsahu a jeho pravd. V biblickém vyjádření se tyto typy lidí
nazývají Satanovou synagogou (koncentrovaný stav falešností a zkreslení).
V biblickém vyjádření se sami nazývají také židé (podle našeho pojímání se sami
nazývají Mými pravými představiteli), ale nejsou jimi.
Ve třetím případě je úplně jasné, že vy, kteří jste Mými pravými představiteli,
přebýváte, abychom použili biblických sliv, tam, kde je Satanův trůn. Podle
našeho vyjádření přebýváte fyzicky tam, kde má svou doménu negativní stav.
protože jste obklopeni všemožnými falešnostmi a zkresleninami (Satan) a
protože jste nimi nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně bombardováni, pokud
nejste dostatečně opatrní, můžete do svého života vpustit některé z jejich idejí
a konceptů a sloučit je s idejemi Mého Nového zjevení. Toto je příslovečný
kámen úrazu na vaší duchovní cestě. Když toho tolik slyšíte o tolika různých
konceptech new age, o různých východních i západních pseudoduchovních
hnutích (buddhismu, hinduismu, islámu, taoismu, křesťanství a všech ostatních)
a když v jejich praktikách pozorujete nějaké ‚pozitivní‘ výsledky, není snadné
nepodlehnout jejich půvabům a nepokusit se smíchat je s tím, co znáte z Mého
Nového zjevení a co o něm víte. Učinit to znamená v biblickém smyslu páchat
sexuální nemravnost a jíst věci obětované modlám. Páchat sexuální
nemravnost znamená falšovat a překrucovat pravdu Mého Nového zjevení
vpuštěním zkreslení a falešností negativního stavu do něj, a tímto faktem
ustavit zvrácené uctívání Mé Nové Přirozenosti.
Druhou stranou mince je v tomto ohledu přistupování k Mému Novému zjevení
z nesprávných důvodů a s nenáležitým, nebo dokonce zlým úmyslem a
motivací, kvůli sobě samému/samé, kvůli vyhledávání výhod, kvůli obsazení
mimořádného místa v Nebi, či dokonce během svého života na planetě Nula.
Renegáti se vám budou v tomto ohledu pokoušet vnuknout do mysli myšlenku,
která vám bude tvrdit, jací jste ctnostní, jací jste zvláštní a jak moc si zasloužíte
být na nejvyšší možné pozici v Nebi a na planetě Nula za to, že jste takovými
loajálními a věrnými služebníky Pána Ježíše Krista. Jinými slovy, na základě
přijetí takové ideje budete Mé Nové zjevení využívat za účelem vyhledávání
výhod. V biblickém vyjádření se takoví lidé nazývají ‚těmi, kteří zachovávají
doktrínu nikolaitů‘. Je tam také řečeno, že tuto doktrínu nenávidím. Důvod,
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proč v tomto ohledu používám lidský výraz ‚nenávidím‘, je ten, že takový postoj
ničí vaši duchovní integritu, umožňuje negativnímu stavu, aby byl ve svém
snažení silnější a účinnější. Nechci, aby bylo součástí vašeho života cokoliv, co
vám způsobuje něco takového. Pokud se věci nečiní kvůli principu, bez
vyhledávání výhod, z duchovního hlediska to nemá žádný význam ani užitek.
V tom případě byste byli ztraceni na dlouhé nadcházející období. Má nenávist
k tomu neznamená nenávist podle lidského chápání toho termínu, ale znamená
to, že vůbec netoužím po tom nebo si nepřeji, aby vám bylo jakýmkoli
způsobem nebo prostředky ublíženo, protože vás bezpodmínečně s moudrostí
miluji.
Ve čtvrtém případě se renegáti pokusí vnuknout vaší mysli nebezpečnou
myšlenku, že znalost a chápání Mého Nového zjevení je samostatně a samo o
sobě dostatečné na to, abyste byli považováni za Mého pravého
představitele/představitelku a za pravého duchovního Božího muže/Boží ženu.
Proto skutečně vůbec nezáleží na tom, jakou kvalitu má váš životní styl nebo jak
se chováte, jednáte nebo jak navazujete vztahy, nebo jaké vytváříte věci, nebo
jaký je výsledek vašich skutků. Pokud znáte Mé Nové zjevení a jste schopni
hovořit jasně a srozumitelně o jeho principech, splňujete požadavek pro bytí
Mými pravými představiteli. V biblickém vyjádření je tento faktor popsán jako
dovolení té ženě, Jezabel, která sama sebe nazývá věštkyní, aby učila a zlákala
Mé služebníky (Mé představitele), aby páchali sexuální nemravnost a jedli věci
obětované modlám. Jinými slovy, jde tu o odloučení lásky od moudrosti, dobra
od pravdy a víry od pozitivních skutků. Odloučit je znamená další formu páchání
sexuální nemravnosti a požívání věcí obětovaných modlám. Podle našeho
vyjádření odloučit je znamená ustanovit pseudoživot negativního stavu. Jak si
pamatujete z Mého Nového zjevení, jediný způsob, jak aktivovat a ustanovit
negativní stav nebo ten jiný typ života, než je život pozitivního stavu, bylo
odloučení lásky od moudrosti, dobra od pravdy, víry od pozitivních skutků,
nebo maskulinity od feminity i feminity od maskulinity. Pro zopakování: Toto je
to, co skutečně znamenají pojmy ‚sexuální nemravnost‘ a ‚jíst věci obětované
modlám‘, také v jiné jejich formě. Kdyby mohli renegáti dosáhnout a udržet
takové odloučení v každém, kdo je Mým představitelem na planetě Nula,
prakticky by zničili jakoukoliv schopnost každého takového představitele být
v té roli a udržovat tak pozitivní souvztažnosti na této planetě. Proto se vám
velmi naléhavě doporučuje, abyste sebe sami velmi důkladně prozkoumali,
abyste určili, do jaké míry se vaše teoretické přijetí Mého Nového zjevení odráží
ve vašem každodenním chování, postoji, vztazích, skutcích, činech a výtvorech.
Pokud vynakládáte maximální snahu, abyste tak činili, jste v pozici Mých
pravých představitelů. Být Mými pravými představiteli nebo být uprostřed
pozitivního stavu znamená být v duchovním manželství teorie a praxe.
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V pátém případě se vás renegáti pokusí svést k víře, že denní čtení Mého
Nového zjevení formou rituálu, bez uvažování, meditace, přemýšlení a
intuitivního zabývání se jeho idejemi a principy, nebo bez jakékoliv snahy
pochopit, o čem všem vlastně jsou, nebo bez jakékoliv snahy je praktikovat, je
dostatečné na to, abyste byli duchovně živí, a tedy Mými pravými představiteli.
Jinými slovy, v tomto konkrétním případě byste ze své strany neučinili žádný
pokus si zvnitřnit, zosobnit, individualizovat, aktualizovat a ztotožnit se
s čímkoliv, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. V biblickém vyjádření jsou
takoví lidé nazýváni tak, že jsou naživu, ale ve skutečnosti jsou mrtví. Pokud jste
mrtví, zaujetím této pozice nemůžete být dost dobře Mými pravými
představiteli a udržovat jakékoliv pozitivní souvztažnosti na této planetě. Takto
mohou renegáti provést svou destruktivní práci v tomto ohledu.
A na závěr, v šestém případě se vás renegáti pokusí přesvědčit, že je správné,
úžasné a skvělé mít ve svém životě Mé Nové zjevení, jeho důležitost ale není
tak rozhodující a tak významná, jak si myslíte. Je mnoho jiných věcí, které jsou
stejně důležité a stejně rozhodující, nebo ve skutečnosti ještě důležitější a více
rozhodující než Mé Nové zjevení nebo bytí Mým pravým představitelem. Tudíž
ohledně něho nemusíte být takoví zanícení a takoví zapálení. Ať bublá někde na
zadní plotýnce, trošku si uvědomujíce, že tam je, že ale není takové důležité,
abyste mu museli věnovat příliš mnoho pozornosti. V biblickém vyjádření jsou
tito lidé nazýváni ani vroucí, ani chladní. Jsou pouze vlažní. Takový stav
nedovoluje, aby se skrze takové lidi generovalo cokoli pozitivní povahy.
Kdokoliv, kdo by se ocitl v takovém postavení, takovým postojem by
znesvěcoval všechno týkající se Mé Nové Přirozenosti, jakož i Mého Nového
zjevení. Takový jedinec by v takovém případě nebyl schopen přenést na planetu
Nula žádné pozitivní souvztažnosti a ztratil by výsadu být Mým pravým
představitelem. A o to usilují renegáti a jejich přisluhovači. Důvod, proč tu
neuvádíme sedmý případ, je ten, že v tomto případě se to týká těch Mých
pravých představitelů, kteří si plně, otevřeně, skrytě, kompetentně, laskavě a
moudře plní svou roli a poslání Mých pravých představitelů, a tím faktorem
udržují na planetě Nula přítomnost pozitivních souvztažností, jakož i všeho
ostatního týkajícího se pozitivního stavu. Jako Moji praví představitelé
praktikujete, žijete, manifestujete, podporujete, zpříkladňujete a ztotožňujete
se se vším, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. Můžete říci, že pokud jste
skutečně Mými pravými představiteli, tvoříte to, co se v biblickém pojímání
nazývá Má Svatá Církev. A o tom všem to vlastně je, Petře. V tomto okamžiku
jsme pro dnešek skončili. Jdi v pokoji, Petře, a nechej své nemocné tělo
odpočívat. Pokud k tobě nepřijdou otázky multivesmírného významu, Petře, dej
si pár dní přestávku.
Peter: Děkuji Ti velice za tuto hlubokou diskusi.
232

Dialog 122
24. února 2000
Peter: Od našeho úplně posledního rozhovoru uplynuly téměř čtyři měsíce. Za
tu dobu se přihodilo spoustu věcí. Většinu z nich lze z našeho typicky lidského
hlediska považovat za strašnou noční můru. Na vnější úrovni je velice málo
chápáno, proč se to děje a jakým způsobem se to děje. Nebudu zacházet do
podrobného popisu toho, co se děje, protože Ty víš velmi dobře všechno, co se
týká této záležitosti. kromě toho, většina aspektů těch věcí je příliš osobní na
to, aby byly zveřejněny. Máš nějaký komentář ohledně této situace nebo
ohledně něčeho jiného, o čem máš pocit, že je aktuální o tom hovořit v této
konkrétní době, po dlouhé odmlce v našem dialogu, pokud je vůbec něco?
Kromě toho, jak víš, náš poslední Dialog (121), který byl zaznamenán 29. října
1999, končil slovy osobní rady pro mě, abych si dal několik dní přestávku. A
namísto několika dní uplynuly téměř čtyři měsíce. Jak můžeme dát tento
problém do pořádku?
Pán Ježíš Kristus: Než přímo odpovím na tvou otázku, uvažujme některé jiné
faktory a události během tohoto období. Budou se přímo týkat tvých otázek a
celé situace, která se vyskytovala v průběhu těchto čtyřech měsíců. Kvůli
správnému pochopení záležitosti, kterou máme před sebou, bych ti rád
připomněl obsah Dialogu 100. Všechno, co se dnes děje, ať je to jakkoli osobní
nebo obecné, má přímou spojitost a týká se přímo toho, co bylo zjeveno v tom
konkrétním Dialogu. Od té doby se vy všichni potřebujete naučit nahlížet na
všechny události nebo na všechno, co se v každé příslušné době děje, z pozice a
hlediska chápání toho, co je obsaženo v tom Dialogu. Proto by bylo dobré oživit
si svou paměť opětovným přečtením toho Dialogu.
V podstatě se tu tedy zabýváme záležitostí závěru tohoto cyklu
času/stavu/kondice/procesu, zahájení přechodného období, a přípravy na
zahájení následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu. Hovoříme zde,
samozřejmě, z naší pozice, bezčasového a bezprostorového stavu, a ne z
vašeho časoprostorově vázaného kontinua. Nicméně, když promítnete cokoliv,
takříkajíc, z naší strany bariéry nebo z našeho světa na vaši stranu nebo do
vašeho světa, všechno, co je vám přenášeno, podřizuje se požadavkům zákonů
a poměrů vašich pseudosvětů. Jinými slovy, stane se to časoprostorově
vázaným. Tento zřejmý fakt uvádíme proto, abyste se vyhnuli své lidské
tendenci usuzovat nebo očekávat, že se věci stanou během vašeho života na
planetě Nula. Mohu vás ujistit, že většina z nich se nestane.
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O toto ale nejde. Toto je jen připomínkou toho, abyste nepodlehli vašim
pseudopřirozeným tendencím hodnotit vše z pozice vaší vnější mysli a vašich
lidských očekávání. Důležité ale je správné hodnocení všech událostí vašich
osobních životů a života, jakož i pseudoživota kdekoliv a v jakoukoli dobu
všeobecně, z naší pozice a z pozice toho, co vám bylo oznámeno v Dialogu 100.
Abychom si znovu zopakovali, všechno, co se děje ve vašich životech, a zejména
ve tvém životě, Petře, a co se bude od této chvíle dít, se přímo týká všeho, co
jsem vám zjevil v tom konkrétním Dialogu.
Z pozice vaší vnější mysli, jakož i z pozice vaší typické lidské přirozenosti se vám
bude zdát, že nic toho charakteru se netýká ničeho, co je obsaženo v tom
Dialogu. A nejen to, ale velmi často nebude většina vašich životních událostí
z té pozice dávat žádný nebo bude dávat jen velmi malý smysl. Důvod tohoto
požadavku je ve faktu, že vnější mysl a lidská přirozenost nejsou ani zdaleka
vybaveny něčím, co by umožňovalo, aby viděly věci a události z té příslušné
perspektivy. Na druhou stranu, kdyby to bylo v jejich moci, okamžitě by se to
stalo vlastnictvím renegátů a jejich poskoků a ti by mohli rušit a také by rušili
samotný ten proces, zbytečně prodlužujíce poměry a čas, z pozice
časoprostorového kontinua i z vaší osobní pozice, potřebný na uskutečnění se
tohoto procesu. V tomto případě jsou tedy uplatněny i bezpečnostní důvody.
Vraťme se ale zpět k záležitosti ukončení tohoto cyklu času/stavu/
kondice/procesu, zahájení přechodného období a přípravy cesty pro začátek
následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu. Jak víte, na základě naší
vzájemné dohody vám byla ve vašem konkrétním případě jako Mým pravým
představitelům na planetě Nula dána role zrcadlit všechno této povahy
v událostech a děních vašich osobních životů. Jedním z aspektů té dohody,
zmíněným několikrát předtím (například v Doplnění 3 v Korolariích...), bylo
souhlasit s něčím, co nebylo obsaženo v původní dohodě před vaší inkarnací na
planetu Nula, a vzít na sebe namísto toho nové nebo jiné poslání, nebo přidat
něco ke svému původnímu poslání, co by bylo nutné, rozhodující a životně
důležité, aby se zrcadlili změny, odehrávající se ve struktuře Stvoření i
pseudostvoření nebo v potřebě nabrat jiný směr, než bylo původně plánováno.
Jak víte, existují miliardy a miliardy voleb, které jsou prováděny v každém
okamžiku všemi, kteří jsou zapojeni do jsoucna a bytí i pseudojsoucna a
pseudobytí. Na druhou stranu je nutné, abyste si uvědomovali fakt, že kromě
voleb, které všichni provádějí, dochází i ke zrušení voleb. Jinými slovy,
důležitou věcí je nejen to, co se volí, ale také to, čeho volba se ruší. Proces
zrušení volby něčeho, co bylo původně zvoleno, si velmi často vyžaduje změnu
nebo modifikaci vlastního poslání, co nebylo v původní dohodě. Toto je nutnou
podmínkou, protože všechno této povahy se aktualizuje a realizuje nebo odráží
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v podmínkách života Mých představitelů na planetě Nula, kteří souhlasili
s tímto uspořádáním s otevřenou myslí a s ochotou vzít na sebe něco, co nebylo
součástí původní dohody. Nakonec, někteří museli souhlasit s touto situací na
vaší planetě, aby tím, že ve svých životech reflektují vše, co se odehrává v jiných
dimenzích, kde dochází k vlastnímu procesu voleb a rušení voleb, lidem
umožnili být spaseni z jejich typické, ohavné lidskosti.
Jak jste si vědomi, v Mém Stvoření není nic fixní, nehybné, stagnující nebo
regresivní. V procesu duchovního pokroku musí v každém z jeho bodů nebo
kroků všichni konat volby. Každá taková volba se týká pouze toho bodu nebo
toho jednotlivého kroku. Nemůže být přesunuta nebo přenesena do
následujícího kroku, nebo bodu v rámci toho kroku. Jen co je ale volba ohledně
něčeho provedena, dostává volný průběh. Tento průběh je nezastavitelný a
nelze jej ukončit bez rozhodnutí sentientní mysli zrušit původní volbu. Toto je
aktivní proces. Sentientní mysl musí vědomě a aktivně svou svobodnou vůlí a
volbou zrušit původní volbu, aplikovatelnou jen na ten konkrétní bod nebo
krok. Kdyby tak neučinila, původní volba by neustále platila, bráníc možnosti
pokročit v následujícím kroku nebo bodu, na který obsah té konkrétní původní
volby neplatí.
Aby z hlediska těchto faktů tento cyklus času/stavu/kondice/procesu skončil a
aby se zahájila přechodná perioda a aby se začal následující cyklus času/stavu/
kondice/procesu, je velmi rozhodující, životně důležité a nevyhnutelné, aby
byly všechny volby, které vykonali všichni zúčastnění, jež řídily a určovaly
povahu aktuálně probíhajícího cyklu času/stavu/kondice/procesu, všemi
zúčastněnými všude a v každém čase zrušeny. Jinak by nebylo možné
podniknout následující krok tohoto důležitého procesu. Původní volby, které
umožnily aktivaci a vládu negativního stavu v rámci tohoto cyklu času/stavu/
kondice/procesu, by ‚přirozeně‘ ovlivňovali další cyklus, znemožňujíce eliminaci
negativního stavu a negativních aspektů lidského života, a nastolení plnosti a
kompletnosti nového života pozitivního stavu.
Dovol, abych vám, že současný čas/stav/kondice/proces je v životech všech
všude a v každé době plně věnován zrušení zvolení si všeho, co umožnilo, aby
byly ve svém vlastním pseudojsoucnu a pseudobytí negativní stav a negativní
aspekty lidského života. Tento proces právě nyní probíhá. Charakter tohoto
procesu je takový, že dosažení tohoto velmi důležitého a rozhodujícího cíle zrušení zvolení si všeho, co se týká povahy aktuálně probíhajícího cyklu
času/stavu/kondice/procesu - si ze strany všech vyžaduje mnoho času (podle
vašeho pojetí času) a úsilí. Tento proces je úplně prvním krokem v přípravě
konce tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu, zahájení přechodného období
a v přípravě cesty pro otevření následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu.
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A ještě klíčovějším, osudovějším a důležitějším je proto, že má umožnit
uvolnění něčeho úplně odlišného a nového z Absolutního Jádra Mé Absolutní
Nové Přirozenosti, co určí kvalitu, obsah a přirozenost života nového cyklu
času/stavu/kondice/procesu.
Nuže, při hodnocení této situace, aplikujíce to na to, co se odehrává právě nyní
nebo během tohoto časového období (od 29. října 1999 až do této chvíle a do
budoucího časového období, které by mohlo trvat mnoho let, staletí, nebo
tisíciletí), je nezbytné si pamatovat, že většina aspektů tohoto procesu, pokud
ne všechny, se odehrává nebo bude odehrávat v jiných dimenzích,
s nevyhnutelným dopadem na zónu vymístění, na planetu Nula a na lidský život
všeobecně. Vaše mysl ale nebude tento dopad vnímat okamžitě nebo jasně.
Většina z něj bude na úrovni duchovní a nevědomé mysli. Toto prohlášení se
týká většiny lidí. Pokud jde o vás, Mé pravé představitele, ve vašem případě
budou u některých z vás, ne však u všech, tento dopad a jeho důsledky,
následky a výsledky zjistitelné i na vaší vědomé úrovni, zejména a zvláště
v událostech vašich každodenních životů. Jelikož každý proces čehokoli, co si
vyžaduje zrušení volby něčeho, není jednoduchý proces, připravte se na fakt,
že ne vždy bude navenek a vědomě příjemný. Ve skutečnosti bude většina jeho
aspektů nepříjemná, a v některých případech dokonce velmi nepříjemná.
Většina této nepříjemnosti ale bude pociťována na vaší fyzické úrovni a vašimi
fyzickými těly, která jsou vázána vším, co bylo zvoleno specificky, a zvláště pro
současný cyklus času/stavu/kondice/procesu.
V průběhu tohoto nevyhnutelného, životně důležitého a klíčového rušení voleb
by vaše fyzické aspekty, vaše fyzická těla a stavy vašich vnějších životů (vaše
práce, finanční situace a podobné faktory) do určité míry mohly být a také
budou postihnuty tímto procesem. V důsledku toho by mohl utrpět také váš
duševní stav. Nebuďte tedy překvapeni, když budou někteří z vás muset zažít
fyzické, duševní, materiální a podobné stavy útrap, těžké nemoci, vážné
finanční a pracovní situace a podobné nepříjemné faktory. Toto všechno bude
reflexí procesu rušení voleb, ke kterému dochází na všech úrovních
multivesmíru a Mého Stvoření.
A toto nás přivádí k odpovědi na tvé otázky, Petře, a na tvou osobní noční můru
- jak jsi to vnímal a definoval ty. Samozřejmě, jsi tím, čím jsi, a protože je tvá
role a pozice taková, jaká je, není jen osobní, ale má mnohem širší důsledky,
které zahrnují všechny dimenze jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí.
Aby se proces rušení voleb odehrál i na úrovni pseudojsoucna a pseudobytí,
zejména v zóně vymístění a ve všech jejích příslušných pseudodimenzích, a
především v pseudodoméně renegátů, bylo nezbytné v nich vytvořit nejprve
určitý předpoklad. Tento předpoklad umožnil vybudování základu, na kterém
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by se mohl začít proces rušení voleb také ve sféře renegátů a jejich poskoků,
jakož i ve všech ostatních oblastech zóny vymístění. Bez vytvoření takového
předpokladu by se na základě jejich vlastního úsilí nikdo z nich nikdy nemohl
rozhodnout zrušit volbu čehokoli, co se týká jejich současného životního stylu.
Povahu tohoto předpokladu a to, co ve své esenci a substanci s sebou přináší,
nelze v této době vysvětlit a zjevit. Kdyby vám měla být jeho povaha známa,
okamžitě by se ozřejmila i renegátům a jejich poskokům. V tom případě by přišli
s nějakými tvrdými protiopatřeními, které by anulovaly možnost zapustit ten
předpoklad do jejich pseudodomény. Kdyby se mělo stát něco takové povahy,
účinně by to také zabránilo započetí procesu rušení voleb na jejich úrovni.
V tom případě by nikdo z renegátů a jejich poskoků nemohl být spasen nebo
vyveden z jejich bídného a prohnilého stavu. Kvůli faktu, že by nemohli být
zničeni - to by bylo v rozporu s Mou Novou Přirozeností - museli by ve svém
současném stavu a pozici zůstat navěky. Takový výsledek by bránil totální a
věčné eliminaci negativního stavu a nastolení plnosti a kompletnosti pozitivního
stavu.
Nuže, současná povaha tohoto pseudosvěta je taková, že nikdo z pozitivního
stavu nemůže do něho vstoupit přímo. Členové Nového vesmíru a Já osobně
bychom mohli vstoupit do jejich pseudosvěta, náš vstup by se ale musel
odehrát z pozice pozitivního stavu. Z té pozice by vytvoření požadovaného
předpokladu nemohlo dosáhnout potřebného cíle zrušení voleb něčeho.
Důvodem tohoto faktoru je fakt záležitosti vnucení a svobodné vůle a volby. Na
základě našeho přímého vstupu by to bylo vnucující. V tom případě by nemohlo
být renegátům přisvojeno nebo přisouzeno nic, co by se v jejich pseudosvětě
v tomto ohledu dosáhlo, protože by si to nemohli zvnitřnit, ale jen
externalizovat. Jak víš, pokud si sentientní mysl něco nezvnitřní, nemůže se to
ujmout a ilustrovat své důsledky, výsledky a následky v životě kohokoli.
Aby se tedy na všech úrovních zóny vymístění a v pseudodimenzi renegátů a
jejich poskoků úspěšně vytvořil takový nevyhnutelný, životně důležitý a klíčový
předpoklad, bylo nutné, aby tam svým duchem a duší vstoupil někdo z vaší
planety, bez toho, aby si to vědomě uvědomoval, a připravil požadovaný
předpoklad. Vstup kohokoli z tohoto světa do jejich pseudodomény není
považován za vstup na základě zvnitřnění, ale na základě svobody volby. Z té
pozice se požadovaný předpoklad může bezpečně v jejich pseudosvětě ujmout
a v příhodnou dobu může být využit na zahájení procesu rušení voleb.
Vstup do jejich pseudosvěta - i když v jedincově duchu a duši - má jen jeden
vážný problém. Lze jej dosáhnout jedině prostřednictvím fyzické smrti jeho/
jejího těla. Toto je podmínkou úspěšného vstupu do pseudosvěta renegátů.
Toto pravidlo zavedli v době, kdy se stali renegáty. Toto pravidlo zavedli
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speciálně a zvláště kvůli tomu, aby komukoliv zabránili, aby vstupoval do jejich
pseudosvěta jen ve svém duchu. Obávali se, kdyby takový vstup dovolili,
nemohli by aktivity takových duchů kontrolovat a nevěděli by, co mají takoví
duchové za lubem. Kdyby do jejich pseudosvěta vstoupilo příliš mnoho duchů,
mohlo by to vážně podkopat jejich snahy v jejich občanské válce proti
pseudotvůrcům i v jejich válce proti pozitivnímu stavu. Na druhou stranu,
pokud někdo fyzicky zemře, z pozice individualizovaného a zosobněného
způsobu, jakým zemře, může do jejich pseudosvěta vstoupit jen jedna osoba
najednou. V takovém případě by mohli aktivity té osoby kontrolovat tak, jak by
si přáli.
Proto byl za tím účelem na planetě Nula vyhledán dobrovolník. Samozřejmě,
musel to být někdo, kdo je v pozici multivesmírného spojovacího článku,
protože jen z té pozice by mohl být požadovaný předpoklad přenesen do
pseudosvěta renegátů, jeho prostou přítomností v něm. Co musíte v tomto
ohledu pochopit, je to, že požadovaný předpoklad byl zasazen do osobnostní
struktura té osoby. Jeho přítomnost tam, na základě faktoru, že je tím
předpokladem a co znamená, zanechává v samotné struktuře toho
pseudosvěta nebo vštěpuje do něj všechno, co je obsaženo v tom předpokladu
nebo v osobnostní struktuře. Protože z vnější perspektivy vnímání renegátů si
ta osoba nepřinesla s sebou nic než sebe samotného/samotnou, nemohli vidět
nebo pochopit faktor štěpení všeho toho do jejich světa, co obsahovala
osobnostní struktura té osoby.
Nezapomínejte, že osobnostní struktura té osoby se skládá především ze všeho,
co se týká Mého Nového zjevení a Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Jelikož, jak
vidíte, nikdo nemůže být spasen jiným způsobem než pomocí Mé Nové
Přirozenosti a Mého Nového zjevení, které tyto faktory zjevuje, pouze někdo,
kdo je nositelem a transmiterem Mého Nového zjevení a Mé Nové Přirozenosti,
by mohl být účinný při stanovení požadovaného předpokladu v pseudosvětě
renegátů a ve všech ostatních pseudodimenzích zóny vymístění.
Naneštěstí, nebo z naší pozice naštěstí, pro tebe, Petře, ty jsi byl jediná osoba
na planetě Nula, která by mohla vstoupit do pseudodomény renegátů a do
všech ostatních dimenzí zóny vymístění a zapustit tam požadovaný předpoklad,
aby se mohl začít proces zrušení volby negativního stavu a jeho
pseudoživotního stylu, až bude správná doba a situace. Aby se dosáhlo tohoto
velmi důležitého cíle, tvá role a poslání byly v posledním okamžiku trochu
modifikovány a rozšířeny, bez jakékoliv původní dohody v tomto ohledu. Ve
skutečnosti jsi byl v poslední chvíli požádán, zda bys souhlasil s účastí na této
situaci, která nebyla zpočátku dohodnuta, a vykonal toto, jedno
z nejdůležitějších poslání svého života na planetě Nula.
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Jak si pamatuješ z výše uvedeného, jedině tak bys mohl vstoupit do jejich
pseudosvěta a na všechny ostatní místa v zóně vymístění, že bys byl považován
za fyzicky mrtvé. Pro ten účel byly využity tvé bývalé problémy ze tvého mládí,
s tvým pravým plicním lalokem. Jak víš, Petře, ty osobně jsi byl pro renegáty
bolestivým trnem v oku. Tolikrát si přáli tě zabít. Tato jejich touha byla využita a
bylo jim dovoleno, aby do tvého předtím poškozeného pravého plicního laloku
vložili rakovinové buňky, odřízli přívod krve do tvé pravé plicní artérie, stlačili
tvou horní dutou žílu a způsobili všechny ostatní fyzické a duševní problémy,
vedoucí ke tvé fyzické smrti. Během tvé operace a selhání srdce, kdy jsi byl šest
hodin v hluboké anestézii, když ti bylo zastaveno srdce, aby ti žílami
odebranými z tvého levého stehna byla nahrazena horní dutá žíla, jsi v očích
renegátů prakticky fyzicky zemřel. Umělé udržování tvého života ve tvém těle
pomocí umělého srdce během operace renegáti nepovažují za skutečný život alespoň ne během tvé hlavní, komplikované, zdlouhavé ‚high-tech‘ operace. Na
úrovni pseudosvěta renegátů ale ten čas, nebo ne-čas, trval mnoho let. Během
té doby jsi byl tedy vnímán jako mrtvý. Toto jejich vnímání, to, jak jej zažívali, ti
umožnilo vtisknout a vložit všechno potřebné a nutné, abys vytvořil onen velmi
důležitý, kritický a klíčový předpoklad pro započetí procesu rušení voleb, až
bude pravý čas/stav/kondice a až to bude potřebné v procesu eliminace
negativního stavu a započetí závěru tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu.
Nejdůležitější aspekt tvé práce v tomto ohledu, Petře, se týká záležitosti
započetí konce tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu, zahájení přechodné
periody a přípravy na započetí následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu,
podmíněného uvolněním nového a odlišného aspektu Mé Absolutní Nové
Přirozenosti. Bez vytvoření určitého předpokladu v pseudodoméně renegátů a
ve všech ostatních pseudodimenzích zóny vymístění by se tento proces konce,
přechodu a uvolnění nemohl uskutečnit - nikdy. S velkou radostí bychom ti tedy
my všichni na naší úrovni chtěli vyjádřit svou hlubokou vděčnost a uznání,
Petře, za to, že jsi souhlasil s tím, že ve svém fyzickém těle podstoupíš toto
velmi bolestivé, nepříjemné utrpení, ale velmi potřebný stav a těžkou zkoušku a
že jsi v posledním okamžiku souhlasil s tím, že zažiješ a podstoupíš něco, co
nebylo obsaženo v původní dohodě před tvou inkarnací na planetu Nula do
typického lidského života.
Během tvé mise, během tohoto pro tebe těžkého období, Petře, bylo nutné
odříznout tě od jakéhokoli vědomého nebo jiného přístupu k nám a k pravé
duchovní realitě tvého jsoucna a bytí. Jinak by ta mise nebyla úspěšná.
Důvodem této nanejvýš nepříjemné potřeby byl fakt, že pokud by sis vědomě
nebo jakkoliv jinak uvědomoval naši přítomnost při sobě a pokud bys měl
zachovat svůj přístup k nám, v tom případě by tam byl vnucující faktor, jak bylo
popsáno výše. Kdyby se stalo něco takového, anulovalo by to všechno, co bys
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vštěpoval nebo vkládal do pseudosvěta renegátů. V tom případě by byla tvá
mise totálním neúspěchem.
Nemáš ani potuchy, jak nesmírně byli renegáti překvapeni, když zjistili, že jsi
vlastně nezemřel, ale že jsi byl přiveden zpět do tvého fyzického těla, žije v něm
nadále, i když ve velmi oslabeném a nemocném stavu. Tehdy ale bylo už příliš
pozdě na to, aby s tím něco udělali. Mise byla završena a požadovaný
předpoklad byl úspěšně založen. A ať by renegáti dělali cokoli nebo ať by se
jakkoli pokoušeli přijít na to, co jsi svou přítomností založil v jejich pseudosvětě,
nikdy by nemohli pochopit nebo zjistit, co to skutečně je nebo jaký to má
charakter, nebo co to skutečně znamená.
Peter: Abych Ti řekl pravdu, tyto informace nebo to, co obsahují, by mi nikdy
nepřišli na mysl, a to ani v mých nejdivočejších snech.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, tak to mělo být. Kdybys měl dopředu znát své
dodatečné pověření v tomto ohledu, to poznání by bylo zpřístupněno i
ostatním, a zejména renegátům. V tom případě by tě skutečně zabili a ty bys
skutečně zemřel před završením svého důležitého poslání s pseudodoméně
renegátů.
Víš, abychom na chvíli odbočili, tato tvá situace má určitou historii, Petře.
Vzpomínáš si, co se ti stalo poté, co jsi dopsal svou první knihu ze série knih
Nového zjevení - Základy lidské duchovnosti? V té době jsi k nám téměř na šest
měsíců ztratil přístup, protože jsi Mě ve svém duchu doprovázel do pekel
pseudotvůrců. V historii jejich uvěznění to bylo poprvé, co je někdo navštívil.
Tehdy byly v jejich pseudodoméně nastoleny určité podmínky, které později
vyvrcholily jejich propuštěním a konverzí mnohých z nich do pozitivního stavu.
Tvé fyzické tělo nebylo během té doby zapojeno do tohoto procesu, pouze tvůj
duch a duše. To bylo v té době nutným opatřením, protože jen z pozice čistě
duchovního stavu a z pozice toho, s čím souvztažil stav pseudotvůrců, bylo
možné vůbec něco v jejich pseudodoméně uskutečnit. Jak si pamatuješ, v té
době se duchovní boje odehrávaly na úrovni duchovních a duševních stavů.
Renegáti ale reprezentují krajní zevnějšek zevnějšku, se kterým souvztaží
fyzická těla jako nejexternější reprezentace manifestace všeho, co je
zakořeněno v zevnějšku. Proto, aby se aktivovaly nutné souvztažnosti, které by
nám umožnili založit v pseudosvětě renegátů cokoli důležité, bylo nutné zapojit
do toho fyzické tělo, které je reflexí a ztělesněním takových souvztažností.
Tomuto účelu posloužilo dobře tvé fyzické tělo.
Toto je také důvod, proč někteří z Mých představitelů zažívali a čas od času
budou zažívat možné fyzické, materiální, finanční a podobné vážné vnější
situační potíže, aby renegátům a jejich poskokům ilustrovali určité důležité
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faktory. Pouze takovým způsobem se smí a mohou renegáti a jejich přisluhovači
naučit určité důležité lekce, které je dovedou k důležitému rozhodnutí zrušit
volbu jejich pseudoživota, a nakonec samotného negativního stavu. Buďte tedy
trpěliví a vydržte do úplného konce.
Samozřejmě, existuje mnoho dalších důvodů tvých osobních fyzických útrap,
Peter. znovu, týká se to obsahu Dialogu 100. Než může započít cokoliv té
povahy, je nezbytné se vzdát všeho, co vyčerpalo svou užitečnost a dosloužilo
svému účelu. Jinak by to bránilo procesu zavádění něčeho nového a odlišného.
Kvůli tvé pozici v tom všem, Petře, odstranění tvého pravého plicního laloku a
nahrazení horní duté žíly žílou odebranou ze tvé levé nohy znamená nebo
souvztaží s odstraněním všeho, co už více nemůže sloužit žádnému dobrému a
pozitivnímu účelu.
jak víš, lidské tělo a jeho nervová soustava byly, co se týká jejich strukturální
koncepce, předrátované takovým způsobem, aby měly všechno vzhůru nohama
a zvenčí dovnitř. Pravá strana vašeho těla je tedy regulována levou stranou
mozku a levá strana vašeho těla pravou stranou mozku. Toto je odrazem
falešností, na kterých je založen negativní stav. Abyste eliminovali negativní
stav, musíte nejprve eliminovat falešnosti. Jak víš, v pozitivní konotaci
souvztažnosti plic tyto souvztaží s chápáním pravdy a s moudrostí toho chápání.
Pokud obrátíš řád, podle kterého funguje sentientní mysl ve všech svých
aspektech, zničíš její schopnosti chápat pravdu a získat moudrost z takového
chápání. Aby se negativní stav aktivoval a uvedl do pohybu, bylo nutné obrátit
nebo překřížit původní strukturu sentientní mysli, na základě které fungovala a
působila. Toto obrácení nebo překřížení se odráží ve způsobu, jakým původní
aktivátoři negativního stavu navrhli lidské tělo a jeho nervovou soustavu.
Záměrem zde bylo znemožnit chápání jakékoliv pravdy a získání jakékoliv
moudrosti z toho chápání. Pokud jasně chápete pravdu a pokud máte moudrost
pro to chápání, neexistuje žádný způsob, jak by bylo možné aktivovat negativní
stav.
Aby v tomto úsilí uspěli, hledalo se řešení na vybudování stavu, ve kterém by
bylo znemožněno chápání pravdy. Následně by nebylo možné získat ani žádnou
moudrost. Jestliže nejste schopni chápat pravdu a na základě toho chápání
zmoudřet, v tom případě jediná věc, která vám zůstane, je přijmout nepravdy a
na jejich základě se stát bláznivým a nemoudrým. Jen co jsou nastoleny
duchovní a duševní aspekty tohoto uspořádání, promítnete je do životů těch,
kteří souhlasili se spoluúčastí na životě negativního stavu. Z idejí tohoto
uspořádání dojde automaticky k jejich fyzické manifestaci, se kterou souvztaží
lidské fyzické tělo. V tomto případě bude pravý plicní lalok, který je ovládán
levou mozkovou hemisférou (levá mozková hemisféra souvztaží v této
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konkrétní konotaci se všemi pseudoprincipy, prostřednictvím kterých je řízen
pseudoživot negativního stavu), souvztažit s neschopností chápat pravdu a na
základě toho chápání zmoudřet.
Ve tvém případě, Petře, kvůli tvé multivesmírné pozici jako bodu zaostření pro
všechny a od všech Mých představitelů na planetě Nula, odstranění tvého
pravého plicního laloku znamená první krok v procesu eliminace negativního
stavu, kterým je odstranění neschopnosti pochopit pravdu a být moudrý. Toto
není záležitost osobní, ale multivesmírná. Neznamená to, že ty osobně nejsi
schopen pochopit pravdu nebo být moudrý. Znamená to celkovou neschopnost
každého v negativním stavu, a zejména renegátů, pochopit jakoukoliv pravdu a
zmoudřet. Odstraněním tvé pravé strany plic, nebo toho, s čím souvztaží, byl
v jejich pseudodoméně i jinde vytvořen předpoklad, který, až bude ten správný
a zralý čas, trvale zruší tuto neschopnost pochopit pravdu a skutečně zmoudřet.
A nyní, horní dutá žíla je souvztažností spojovacího článku, pomocí a
prostřednictvím kterého je umožněno toto chápání pravdy. Není to chápání
pravdy samotné, jako je to v případě plic, ale je to něco, co přivádí všechny
nevyhnutelné ingredience pro chápání jakékoliv pravdy. Jen co je tento
napájecí prostředek zničen, nelze nastolit vhodné podmínky pro rozlišení a
chápání pravdy. Proto je potřeba toto zničené spojení nebo napájení vyměnit.
Nezapomeňte, že tato napájecí linka vychází ze srdce. Srdce souvztaží
s dobrotou života nebo s láskou k životu. To chápání pravdy a získání moudrosti
lze dosáhnout nebo nastolit z dobroty a lásky života. Pokud je ta napájecí linka
zničena, není schopna k ničemu nebo nikomu přivádět žádnou dobrotu a lásku.
V tom případě, protože na tom napájení závisí každého život, postupně život
v té mysli a v tom těle zakrňuje, vedouce k jedincově duchovní, duševní a
fyzické smrti - pokud, samozřejmě, poškozenou napájecí linku neopravíte nebo
nenahradíte.
Tvým zevnějším příkladem, Petře, se jim ilustrovalo a demonstrovalo, jak lze
uskutečnit tuto opravu a jak lze u každého, kdo je lapen v negativním stavu,
obnovit správné chápání pravdy a zmoudření. V negativním stavu potřebuje
každý také konkrétní a zevnější příklady, protože tento způsob demonstrace a
ilustrace je jediný, který jim dává smysl. Jakýkoli jiný by byl pro ně
nepochopitelný. Bylo by to pro ně jako hieroglyfy.
Jak sis ale všiml, k té náhradě ale muselo dojít z pozice tvého vlastního těla
nebo ze tvé vlastní niterné pozice. Nemohla přijít z venku, protože cokoli, co by
přišlo z venku, by jen znovu zdůrazňovalo a opětovně potvrzovalo tuto totální
neschopnost chápat pravdu z dobroty srdce a získat moudrost z lásky života.
Jde tu o duchovní souvztažnosti. Tento faktor souvztaží s vyjmutím žíly ze tvého
vlastního těla, v tomto případě ze tvé nohy, která byla blízko ke tvému srdci
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nebo k lásce tvého života. Jen z té pozice, pozice souvztažnosti lásky života, se
mohlo dosáhnout něco pozitivní a dobré, v tomto případě, mohla být vykonána
oprava napájecí linky. Nic jiného by nemělo trvalý účinek. Nohy souvztaží se
základem, na kterém je vybudována a na kterém se manifestuje pravda
moudrosti a dobrota lásky. Nohy jsou tedy ztělesněním prostředků, na kterých
trvale stojí jakékoliv vybudování čehokoliv. Proto, jestliže vezmete něco
z tohoto základu, kvůli faktoru jeho souvztažnosti jste na tom schopni
vybudovat něco odlišné a nové. Nezapomínejte, že jakákoli část celku v sobě
nese všechny atributy toho celku. V tom případě, když vyjmete jednu část
z toho celku, nebo v našem případě z toho základu, na kterém stojí celá stavba,
můžete využít všechny původní úplné atributy celku, plně obsažené v jeho části,
které plně umožňují správné chápání pravdy a získání moudrosti pro takové
chápání.
A ještě dalším důležitým důvodem tvých útrap a bídného stavu a kondice je
velmi důležitá ilustrace a demonstrace faktu, že ať jste v jakémkoli stavu, ať
zažíváte cokoli, ať byste byli jakkoli těžce nebo smrtelně nemocní, ať zažíváte
tak moc strádání a utrpení v jakémkoliv aspektu vašeho lidského života, a zda
už máte či nemáte k nám nějaký vědomý přístup; jako Moji praví představitelé
reagujete na tyto typy nepříznivých podmínek tak, že přijímáte fakt, že se to
všechno děje buď na základě naší původní dohody, nebo na základě Mého
dovolení, nebo na základě dodatečné, modifikované dohody, ke které se bylo
třeba z nějakých velmi důležitých důvodů zavázat. A nejen to, ale bez ohledu na
všechny tyto nepříznivé a bídné stavy, symptomy a zážitky, ať jsou jakkoli drsné
a nepříjemné, v žádném případě nejsou schopny vás odradit nebo vás odvést
od dodržování a praktikování principů Mého Nového zjevení, obsaženého
v jeho třech zdrojích.
Tento faktor dovolení nebo modifikace původní dohody je z pozice každého
v negativním stavu velmi důležitý. Jak bylo uvedeno při předchozích
příležitostech, vaše chování, postoj a reakce v takových nepříznivých
podmínkách všem členům negativního stavu oznamují důležité poselství. Velmi
jasně jim vyjadřují, že ať se jakkoli snaží učinit váš život bídným nebo ať vám
udělají cokoli, aby vás donutili vzdát se bytí Mými pravými představiteli nebo
bytí integrální součástí pozitivního stavu, nejsou schopni uspět. V jednom
časovém bodě jim tato vaše situace pomůže využít předpoklad, vytvořený
v jejich pseudosvětě, jak bylo uvedeno výše, a oni nadobro a navždy zruší volbu
negativního stavu.
Jak tedy vidíš, Petře, toto jsou některé důležité důvody, proč bylo a proč je
ještě stále nutné, abys zažíval všechny tvé fyzické útrapy. Nejsou, samozřejmě,
jediné. Některé z těchto důvodů by ale bylo předčasné zjevit, protože ten
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proces ještě neskončil. Některé další jsou příliš soukromé. Jsou mezi Mnou a
tebou a nelze je zjevit - nikdy. A jsou ještě další, které se právě odvíjejí. Na
jejich výsledku bude záviset něco velmi důležité ohledně tvého života a tvého
poslání. O tom budeme hovořit za chvíli, poté, co prodiskutujeme něco jiné
obsažené ve tvých otázkách.
Jak tedy podle tvého současného stavu vidíš, celá tato záležitost se ještě
neskončila. Ještě stále jsou nějaké věci, které potřebuješ prožít a kterými
potřebuješ projít, abys ilustroval a demonstroval něco velmi důležité. Z toho
důvodu tě prosím, i všechny ostatní, kteří právě zažívají jakékoli typy útrap,
abyste byli velmi trpěliví a abyste se nevzdávali.
A nyní přejděme k něčemu jinému. měl jsi ohromné těžkosti a mučivé
pochybnosti ohledně konce Dialogu 121, kde ti bylo doporučeno, aby sis dal
několik dní přestávku, zatímco trvalo téměř čtyři měsíce, než jsme se dostali do
tohoto bodu. Zpochybňoval jsi zdroj našich dialogů, začínaje velmi pochybovat
o tom, že jsem to Já, kdo s tebou hovoří. podívejme se na pravou realitu této
situace. Intuitivně, Petře, jsi velice dobře věděl, že jsi těžce, téměř smrtelně
onemocněl a že budou následovat nějaké vážné fyzické reakce. Ze svého
lidského hlediska, z pozice svého tělesného života, sis ale nechtěl přiznat, že se
s tvými plícemi děje něco opravdu špatného. V podstatě jsi to popíral. V té
pozici jsi tehdy (29. října 1999) na konci našeho dialogu promítl své popírání do
Mých posledních slov, slyše to, co jsi z pozice toho popírání, a ne z pozice toho,
co jsem skutečně říkal, chtěl slyšet. Protože jsi zoufale chtěl, aby byl tvůj fyzický
stav pouze nějakým nedůležitým, povrchním a přechodným stavem, abys jej
takovým učinil, slyšel jsi Mě, že ti doporučuji, aby sis dal pár dní přestávku,
zatímco ve skutečnosti, v pravé realitě té situace, jsem ti říkal, aby sis dal tak
dlouhou přestávku, jak je potřeba, aby sis vyřešil své fyzické problémy. Ale ve
své vážné situaci, jsa ve stavu popírání, jsi to nechtěl tak slyšet, protože by to
znamenalo přiznat, že se s tvým fyzickým stavem děje něco velmi vážného.
Takto funguje typická lidská mysl. Dovolil jsem, aby se to stalo, aby se všem
ilustrovalo a demonstrovalo, co se může stát, pokud někdo neposlouchá a
neslyší věci ze samotného jejich zdroje, bez jakýchkoli osobních filtrů, ale činí
tak namísto toho z pozice popírání a toužebných přání, nechtě čelit realitě své
situace. Na druhou stranu nezapomínej, že tady, pro nás, by čtyři měsíce mohly
být klidně vnímány jako pár dní, nebo dokonce pár hodin. Takže v tom smyslu
tehdy nedošlo k žádné nesprávné interpretaci nebo zavádění. Proto by bylo
velmi nevhodné, Petře, aby ses dále mučil pochybnostmi, že to nejsem Já, kdo
s tebou vede rozhovor. Takovým jednáním jen děláš radost negativnímu stavu a
znepříjemňuješ si život ještě více, než je skutečně nutné.
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Nuže, v tomto okamžiku potřebujeme hovořit o něčem velmi vážném. Týká se
to tvého současného duchovního, duševního a fyzického stavu. Před dvěma
dny, když jsi byl na kontrole u své odborné plicní lékařky, poté, co tě vyšetřila,
učinila prohlášení, které ti říká, že ještě nejsi z toho venku. Bez toho, aniž by si
uvědomila duchovní důsledek svého prohlášení, dotkla se něčeho, o čem si
musíme velmi vážně promluvit.
Jak intuitivně víš, v celé struktuře Stvoření, pseudostvoření a lidského života se
odehrávají ohromné změny. Ve tvé pozici, Petře, jsi na základě způsobu svého
života a pověření, které máš, nápomocným spoluúčastníkem těchto změn.
V tomto časovém bodu probíhá proces rozhodování, vykonávají se závažné
volby, které stanoví něco týkající se tvého života na planetě Nula. Otázkou je,
samozřejmě, do jaké míry by byl tvůj život na této planetě prospěšnější a
užitečnější pro naši věc než tvé odvolání někdy ve velice blízké budoucnosti.
Protože toto rozhodování právě nyní probíhá, pokud trvá, tvůj fyzický stav bude
nadále vážný. Tvé srdce nepřetržitě běží hodně nad jeho normální fungování.
Tvé dýchání je stále nedostatečné. Snadno se unavíš a tvá levá noha je
ochromena a způsobuje ti mnoho těžkostí. Tvůj hlas je slabý a máš problémy
při mluvení. V krku cítíš neustálé podráždění. Všechny tyto symptomy jsou
známkou konečného rozhodování o tom, zda bys měl pokračovat ve svém
životě na planetě Nula, nebo bys měl být odvolán a přijít zpět domů k nám,
protože bys mohl být efektivnější při práci z té pozice, a ne z pozice planety
Nula.
Nyní je předčasné zjevit, jak dlouho potrvá, než se učiní toto rozhodnutí. Když
dojde k rozhodnutí ke tvému odvolání, tvůj fyzický stav se začne zhoršovat.
V tom případě bude tento Dialog (122) buď poslední, nebo jeden z posledních kdyby byla stanovena potřeba, aby byly během tohoto důležitého rozhodování
a usnesení nebo během tohoto přechodného období zaznamenány ještě nějaké
další dialogy.
Na druhou stranu, kdyby bylo rozhodnuto, že by bylo prospěšnější, abys
pokračoval ve své práci na planetě Nula, v tom případě by se pomalu a
postupně tvůj celkový stav začal značně zlepšovat, a nakonec by ses úplně
uzdravil. V takovém případě bychom vedli dál náš dialog - kdyby to bylo
potřebné a nezbytné a kdyby k tobě přicházely otázky multivesmírného
významu nebo kdyby jsi měl ty osobně takové důležité otázky. Jak tedy vidíš, jsi
na důležité křižovatce svého života. Ať se nikdo nepokouší hádat, jaký bude
výsledek našeho rozhodování nebo usnesení. Všem se vám radí, abyste zaujali
stanovisko - ať se ve všech ohledech koná vůle Pána Ježíše Krista.
A toto nás přivádí ke stručné poznámce o modlitbě. Během tvé nemoci a
operace, Petře, se někteří lidé, nebo většina lidí velmi intenzivně za tebe
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modlila. bylo to vhodné? V případech, že jste v bezvědomí, v kómatu,
v anestézii, nebo jste z toho či onoho důvodu neschopni se modlit za sebe,
Mým představitelům je dovoleno, aby Mě v tomto ohledu žádali, říkajíce něco
podobného, co jsem říkal během Mé modlitby v zahradě Getsemane: Pokud je
to možné, uzdrav Petra (nebo někoho jiného v podobném stavu). Ale ať se
nekoná naše vůle, ale tvá. Na druhou stranu, pokud jste schopni modlit se za
sebe a pokud jste stále při vědomí a uvědomujete si svou situaci, ať je jakákoliv,
jste zodpovědni za to, abyste se modlili sami za sebe. Nikdo jiný to nemůže za
vás udělat.
A toto je všechno, o čem jsem chtěl dnes hovořit. Pokud bude v tomto
přechodném období potřeba vést další dialogy, budeš to intuitivně vědět,
Petře. Mezitím připrav všechny tyto Dialogy na vydání, aby byly hotové před
tvým případným odvoláním. Během tohoto přechodného období k nám
nebudeš mít přístup tak, jak tomu bylo doposud. Tento přístup bude dočasně
obnoven pouze pokud bude nezbytné vést dialog. Po dobu rozhodování a
usnesení přístup k nám nelze udržovat.
Existují velmi důležité duchovní důvody, proč budeš během tohoto
přechodného období a proč jsi byl i během období po 29. říjnu 1999 až do
zaznamenání Dialogu 121 kompletně odřezán od jakéhokoli přístupu k nám
nebo od komunikace s kýmkoli z nás. Cítil ses námi, a zejména Mnou opuštěný,
zapomenutý a opomíjený. Dovol, abych tě ujistil, že to tak nebylo. Jen tvá
vědomá mysl to tak vnímala. Abys ve svém poslání uspěl, bylo nutné přerušit
tvůj vědomý přístup nejen k nám, a komunikaci s námi, ale i z tvé vlastní
duchovní mysli.
Takže v průběhu tohoto časového období, jakož i během tohoto přechodného
období, pokud se vykonává toto důležité rozhodování a usnesení, je nezbytné
zachovat současný stav věcí. Kdybys měl mít k nám a ke své duchovní mysli
vědomý přístup během tohoto období, renegátům a jejich poskokům by to
umožňovalo velmi účinně bránit procesu tohoto rozhodování a usnesení; a
všechno, co se týká tvé situace, by muselo být odloženo na neurčito. Takový
odklad by nepříliš dobře sloužil potřebám pozitivního stavu. Ve skutečnosti by
to sloužilo jen potřebám negativního stavu.
Velmi dobře si uvědomuji, jak je to pro tebe nepříjemné a nešťastné být ve tvé
současné kritické situaci. Když se s námi angažuješ na všech úrovních tvé mysli
a když se na událostech podílíš tvým plným vědomím, cítíš se skvěle a cítíš, že
jsi - a skutečně jsi - naživu. Ve tvé současné situaci se ti zdá, jakoby jsi byl mrtvý
nebo nepotřebný, nebo nechtěný. Věř Mi, není to tak. Chci, abys věděl, že ve
skutečnosti přesný opak je pravdou: ve své současné pozici a ve všem tom, co
zažíváš, jsi velmi potřebný. Takže, ještě jednou tě žádám, abys vydržel do
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samého konce a aby ses nevzdával. Samozřejmě, jsem si zcela jistý, že se
nevzdáš a že do úplného konce vydržíš. Toto ti říkám jen pro povzbuzení a pro
posílení tvého odhodlání pokračovat ve tvém současném směřování a pověření.
To, jak dlouho bude trvat toto přechodné období, během kterého je prováděno
závěrečné rozhodování a usnesení, nemůže být v této době známo. Bude trvat
do té doby, dokud nebude učiněno nejvhodnější a nejpotřebnější rozhodnutí.
Mohly by to být dny, týdny, měsíce, nebo možná dokonce roky. Ve skutečnosti
budeš výsledek tohoto rozhodování a usnesení znát podle stavu svého zdraví a
podle toho, jak budou přetrvávat symptomy tvého těla - zda se budou
zhoršovat, nebo zlepšovat. Nezabývej se časovým faktorem. Není důležitý. A
toto je pro tuto chvíli všechno. Zatím odpočívej, čti, edituj, sleduj televizi,
absolvuj své zdravotní kontroly a dělej vše, na co máš chuť, dokonce cestuj,
pokud by ti to dovolil tvůj zdravotní stav. A pamatuj si, my všichni tě velmi
milujeme. Jdi v pokoji.
Peter: Chápu a přijímám to a jsem velice vděčný za tento, možná poslední,
nebo jeden z posledních dialogů. Jsem připraven opět se pustit do vedení
našich rozhovorů kdykoliv si to budeš přát a pokládat za vhodné. Děkuji Ti
velice moc za dovolení zaznamenat tento konkrétní Dialog. Byl velmi důležitý
pro klid mé mysli.
Pán Ježíš Kristus: Velmi rádo se stalo, Petře. Toto je také důvod, proč jsem se
Svou vlastní svobodnou Vůlí a volbou rozhodl ti dovolit, aby ses dočasně opět
se Mnou spojil, jakož i s námi všemi zde, abychom ti mohli poskytnout naše
opětovné ujištění. Nikdy ale nezapomeň, že jsme stále s tebou a ty jsi z pozice
svého ducha a duše stále s námi. Pouze tvé lidské aspekty jsou zatím odřezány.
Ale i to se skončí. A to je pro tuto chvíli všechno.
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Dialog 123
10. března 2000
Pán Ježíš Kristus: Přerušíme na krátký časový interval tvou nepřístupnost
k nám, Petře, na tvé vědomé úrovni, a na tvou vlastní prosbu zprostředkujeme
určité informace a vysvětlení ve prospěch všech, kteří jsou ochotni číst a
poslouchat, co je oznamováno v tomto nebo jakémkoli jiném Dialogu.
Peter: Děkuji Ti velice moc za tuto příležitost i za to, že jsi mi poskytl tuto úlevu
v mém bídném fyzickém stavu. Jak víš, myslí se mi honily určité otázky a tyto
potřebují Tvou odpověď ve formě vysvětlení. Samozřejmě, než se jim budeme
věnovat, jako vždy se ptám Tebe, zda ne máš něco Ty, co bys nám oznámil nebo
co bys blíže rozvedl v této konkrétní době. Nakonec, pokud je mi poskytnuta
tato příležitost s Tebou hovořit, i když jen krátce, mohu tento vzácný čas využít
také na tvůj Osobní vstup ohledně čehokoliv, co si přeješ – jestliže je něco
důležité v tomto ohledu.
Pán Ježíš Kristus: Velice ti děkuji, Petře, že jsi Mi umožnil hovořit jako první. Jak
víš, v našem světě a ve všech ostatních dimenzích, které nemají časový a
prostorový charakter, se v podstatě vždy děje něco důležité. Na druhou stranu,
také reálné časoprostorově vázané světy jsou ve stavu a procesu svých
vlastních důležitých událostí, které jsou reflexí něčeho, co se děje na naší
straně. Pokud jde o zónu vymístěná a planetu Nula, jako obyčejně, ve svých
vlastních reakcích na tyto události zaostávají. V tom smyslu můžeš klidně říci, že
na povrchu, na jejich konci nebo na jejich straně bariéry se toho příliš mnoho
neděje.
Toto je, samozřejmě pouze zdánlivá situace, protože pod povrchem se v nich
chystá něco velmi důležité, co je následnou reflexí těch událostí, které
probíhají, takříkajíc, na naší straně bariéry. Takže, existují nějaké aspekty těch
událostí, které vám mohou a smí být oznámeny v této konkrétní době? Ano i
ne. Na vnitřní, intuitivní úrovni můžeš poznat odpověď na tuto otázku. Na
vnější, vědomé úrovni je povaha těchto důležitých událostí taková, že chápání
jejich povahy nemůže proniknout až k jejich pravému jádru, významu, procesu
a způsobu jejich manifestace – jak se odvíjejí.
Jde tu o faktor izolace a uzavřené smyčky, pod kterými zóna vymístění i vaše
planeta v současné době funguje. To znamená, že bezpečnost a naplnění účelu
a poslání každého v pozitivním stavu, jakož i v negativním stavu a na planetě
Nula, si vyžadují, aby bylo uplatněno toto uspořádání. Jinými slovy, kdokoli, kdo
je umístěn v zóně vymístění a na planetě Nula, je kvůli své vlastní bezpečnosti
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odřezán od přístupu k čemukoliv, co se děje mimo vliv jejich příslušných sfér a
světů.
Na druhou stranu, tím, že je negativní stav udržován v režimu izolace a
uzavřené smyčky, každý v pozitivním stavu je chráněn před tím, aby obyvatelé
negativního stavu a lidé nějakým způsobem zasahovali do jeho věcí. Jednoduše
řečeno, kdyby věděli, co se děje na naší straně a jak to ovlivňuje samotnou
strukturu jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí a obyvatel zóny
vymístění a planety Nula, vynalezli by všemožné prostředky, aby rušili,
podrývali nebo anulovali dopad, které by na ně ty události mohly mít. Zároveň
jsou na základě tohoto konkrétního uspořádání členové pozitivního stavu
schopni pokračovat ve svých snahách bez jakýchkoli obav, že někdo tam venku
by mohl negativně ovlivňovat běh událostí, jejichž uskutečnění je životně
důležité a klíčové pro naplnění účelu a poslání, kvůli kterým souhlasili se svým
jsoucnem a bytím. Jak tedy vidíš, užitek tohoto uspořádání je vzájemně
prospěšný pro všechny, všude a v každém čase.
Rázné vměšování do těchto událostí ze strany obyvatel zóny vymístění a
planety Nula by mohlo způsobit destrukci těch obyvatel. To by jim znemožnilo,
aby byli spaseni ze svého druhu pseudoživota a aby byli přivedeni zpět do
pozitivního stavu, kde nakonec každý patří.
Takže, když jsme si už toto řekli, můžeme pokračovat načrtnutím určitých
ohraničených aspektů událostí, které se právě nyní odehrávají na naší straně.
Především, jedním z nejdůležitějších aspektů těch událostí je proces budování
základu, na kterém může být všechno, co se týká negativního stavu a lidského
života, zvráceno takovým způsobem, aby mohli být spaseni ze všeho, co se
v nich nachází. Integrální součástí tohoto procesu je postupné uvedení nanejvýš
důležitého faktu do pozornosti každého, který jim říká, že ve skutečnosti oni
všichni patří do pozitivního stavu. Nuže, do tohoto okamžiku, do okamžiku, kdy
jsem to řekl a když jsi to ty, Petře, zaznamenal, nikdo nevěděl, že každý, je
jedno kde nebo kdy, skutečně patří do pozitivního stavu. Neoddělitelnou
součástí tohoto poselství je informace a ujištění každého v negativním stavu a
v lidském životě, za prvé, že jeho/její život není skutečným životem, a za druhé,
že na základě faktoru originální a původní dohody je oprávněn získat vstup do
skutečného života.
Jak víš, do této chvíle byli všichni obyvatelé zóny vymístění a lidé na planetě
Nula přesvědčeni, že žijí pravý život. Pokud jsou v této falešné víře, nemají
vůbec úmysl ani motivaci změnit svůj status quo. A nejen to, ale, považujíce
svůj druh života za jediný uskutečnitelný a možný, považují všechno ostatní,
mimo svůj druh pseudoživota, buď za neexistující, nebo iluzorní. Jinými slovy,
jelikož svůj život považují za pravý život, podle jejich názoru žádné jiné formy a
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projevy života nemohou být pravým životem. Pokud jsou v této iluzi, nikdo
v tom životě (pseudoživotě) nemůže být schopen chtít změnit své vnímání a
chápání toho, co je vlastně pravý život.
Z toho důvodu je vícero aspektů událostí, které se odehrávají na naší straně
nebo v našem světě, věnovaných založení velice důležitého předpokladu, který
jim všem velmi zřetelně a přesvědčivě oznámí, velmi přesvědčivým a
nevyvratitelným způsobem, že jejich život není pravým životem a že ačkoli ve
skutečnosti a fakticky neměli nikdy žádný pravý život, nebo nikdy nebyli
v pravém životě; jednak na základě faktoru, že jsou nějak naživu a žijící, i když
ne takovým způsobem, jak je to v pravém životě, patří do pozitivního stavu.
Informace, které jsou uváděny do popředí jejich pozornosti, znamenají, že
život, jakýkoliv život, včetně jejich pseudoživota, není možný bez jsoucna a bytí
Absolutního Života, který každému životu umožňuje, aby se ujal a aby byl
uveden do svého vlastního jedinečného pohybu. Do tohoto okamžiku
předpokládali, že to tak není.
Další aspekty těchto událostí jsou, jako integrální součást těchto informací a
oznámení, zaměřené na budování základu, na kterém se může aktualizovat a
realizovat zrušení volby negativního stavu a jeho druhu pseudoživota. Jak si
pamatuješ z předcházejícího Dialogu (122), aby bylo cokoli vůbec, co bylo
původně zvoleno, ukončeno nebo aby to přerušilo průběh svého pokračování a
manifestace v životech všech, musí být nejprve zrušena původní volba toho.
Nic nové a odlišné tedy nelze uvést do pohybu, pokud všichni účastníci v tom
životě nebo pseudoživotě nezruší volbu předchozích faktorů, které jsou
základem aktuálně probíhajícího života nebo pseudoživota, a pokud není zřízen
náležitý základ pro vykonání nové volby ve věci pravého života.
Integrální součástí těchto událostí je nové pověření, které je dáváno členům
Nového vesmíru a konvertovaným pseudotvůrcům. Prostřednictvím Mého
Nového zjevení, a zejména a obzvláště prostřednictvím těchto Dialogů, a co je
nejdůležitější, prostřednictvím Mé Nové Přirozenosti, je jim přidělena role
uvádění všech těch faktorů do vědomé pozornosti všech obyvatel zóny
vymístění a všech jejích příslušných světů. Mají je všemi možnými prostředky
přesvědčit, bez porušení jejich svobodné vůle a volby, za prvé, že jejich život
není pravým životem, a za druhé, že na základě faktoru jejich vlastních
individualit, jedinečností a odlišností a na základě faktoru, že vlastní své vlastní
‚já jsem‘, v žádném případě nepatří nikde jinde než do pozitivního stavu a
k pozitivnímu stavu. Nakonec, pozitivní stav je něco, co je skutečně reálné a
žijící. Všechno ostatní, ne z pozitivního stavu, takové nemůže být, kvůli zákonu
Stvoření, který jasně říká, že je a existuje pouze jedna pravá realita – realita
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pozitivního stavu, která pochází z Absolutní Reality Pána Ježíše Krista, ve
Kterém/Které věčně sídlí Absolutní Jsoucno a Absolutní Bytí.
Kvůli faktu, že Pravá Přirozenost Pána Ježíše Krista je Absolutní Pozitivita,
přičemž ji zároveň přesahuje, jediný život, který je skutečný a možný, je život
pozitivního stavu. Všechno ostatní, co nepochází z tohoto života, je ve své
podstatě a obsahu neskutečné. Protože však všichni účastníci v negativním
stavu a v lidském životě v sobě nesou pojetí a vnímání bytí svým vlastním ‚já
jsem‘, tím faktorem patří do pozitivního stavu. Neexistuje žádné jiné místo,
stav, rozpoložení, zdroj, nebo cokoli jiné v této věci, z čeho by bylo možné
získat pojetí, představu, vnímání, postulování a chápání ‚já jsem‘. Toto lze
dosáhnout jen a pouze z Absolutního Zdroje Absolutního ‚JÁ JSEM‘, Kterým je
Pán Ježíš Kristus.
Pokud je to tak, a všechno v pravém jsoucnu a bytí nasvědčuje, že je to tak,
potom na základě nevyvratitelné logiky tohoto věčného uspořádání každý, kdo
je schopen koncipovat pojetí svého vlastního jedinečného, individualizovaného
a odlišného ‚já jsem‘, ať se nachází kdekoli a v jakémkoli čase, ať sídlí
v jakémkoli typu života nebo pseudoživota v každé konkrétní době, taková
osoba skutečně nepatří nikde jinde než do pozitivního stavu. Toto je jeden
z nejdůležitějších důvodů, proč bylo v celém Mém Novém zjevení mnohokrát
zdůrazňováno, že nikdo není nikdy ztracen – ať je kdekoli a v jakémkoli čase.
Pokud je v každém jednom jedinci zachováno pojetí ‚já jsem‘, takový jedinec
skutečně patří do pozitivního stavu.
Jak tedy z této rozpravy vidíte, nejdůležitější události, které se v současnosti
odehrávají, takříkajíc, na naší straně bariéry, jsou obsaženy v budování základu
a předpokladu pro návrat každého tam, kam skutečně patří – do Mého
pozitivního stavu, a nakonec ke Mně. Mohu tě ujistit, Petře, že toto je jeden
z nejdůležitějších procesů, které se v současné době odehrávají. Nuže, povahu
prostředků, pomocí kterých se toto všechno dosáhne, a faktor času na
uskutečnění tohoto dosažení (z hlediska vašeho pojímání času) nelze
z bezpečnostních důvodů zjevit. Důležité je ale vědomí všech zúčastněných, že
tato důležitá práce probíhá a že jejím výsledkem bude eliminace nebo, lépe
řečeno, zrušení volby pseudoživota negativního stavu a negativních aspektů
lidského života ve všech jeho formách, kondicích a manifestacích; a zvolení si
výhradně pravého života pozitivního stavu, do kterého všichni náleží.
V podstatě tedy hledáme nejvhodnější prostředky, bez účasti jakýchkoli
vnucujících faktorů, na vytvoření předpokladu, který by každému v negativním
stavu a v lidském životě umožnil zrušit volbu falešnosti, která prostupuje jejich
mysl, která jim říká, že nepatří nikde než tam, kde jsou, a že jsou jen tím, čím a
kým jsou. Jde tu o uskutečnění jednoho z nejhroznějších úkolů: Nechat každého
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v negativním stavu a v lidském životě, ať pozná a přijme skutečnost, že žije život
falešností a zel. Koneckonců, jestliže jste přesvědčeni, že váš život je životem
pravdy a dobra, vůbec netoužíte cokoli ohledně toho měnit. V tom případě vám
představa zrušení volby vůbec nemůže přijít na mysl. Z toho důvodu se
v prvním kole tohoto úsilí potřebujete nanejvýš zkušenostními a zjevnými
způsoby dozvědět, že to, co považujete za pravdivé a dobré, je ve skutečnosti
přesný opak – je to falešné a zlé.
Jak si ale počínat při jejich přesvědčování o těchto faktech co nejvíce
zkušenostními a nevyvratitelnými způsoby? Jestliže svůj druh pseudoživota
považují za jediný pravý život, který sám o sobě a jako takový není závislý na
ničem a na nikom, v tom případě musíte vyvinout prostředky, které by jim nad
jakýkoliv stín pochybnosti dokázali, že tento jejich závěr je čirá lež. Tedy nemají
a nežijí pravý život. Abyste tedy dosáhli tohoto cíle, dostanete každého
v negativním stavu do speciálně navržené situace, během které jim je, v jejich
očích a zkušenostním způsobem, na určitý časový a bezčasový okamžik odňat
zdroj jejich života a oni se ocitnou bez přívodního zdroje jejich života. Jen co je
nic nebude napájet energiemi, které jim dodávají schopnost žít jejich vlastní
druh pseudoživota, zažijí pocit nejpříšernějšího dušení a věčného umírání,
s dosažením totálního a kompletního uvědomění, že jejich život nemůže
existovat samostatně, sám o sobě a sám od sebe, bez jakéhokoli přívodního
zdroje, přicházejícího k nim odněkud nebo od někoho jiného. A protože
konečným zdrojem jakéhokoliv druhu života, je jedno jakého typu, formy,
tvaru, kondice nebo čeho by to bylo, je Můj Absolutní Život, jehož životní
energie neustále a nepřetržitě proudí a vyzařují ke všem a ke všemu ve jsoucnu
a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, v tom časovém a bezčasovém okamžiku
budou schopni velmi jasně vidět, že jejich život v žádném případě není a
neexistuje samostatně, sám o sobě a sám od sebe, ale že je možný jen a pouze
proto, neboť jim Já poskytuji jejich schopnost být tím, čím a kým jsou,
okamžikem Mého dočasného dovolení vnímat jejich život jako skutečný a
nezávislý na jeho původním zdroji.
V okamžiku, kdy se každý/všichni v negativním stavu a v lidském životě ocitnou
na této důležité křižovatce, faktorem tohoto zkušenostního způsobu a získání
správného náhledu do geneze svého pseudoživota budou schopni plně poznat
falešnost svých předpokladů, týkajících se přirozenosti svého pseudoživota; a
proto jim do vědomé mysli pronikne skutečná pravda ohledně života obecně, a
zejména ohledně toho, kdo je zdrojem jakéhokoliv života. Takové uvědomění a
poznání je dostane do stavu, který jim umožní zrušit volbu všech falešností a
zel, na kterých byl založen a vybudován jejich pseudoživot. A kvůli faktu, že
jejich schopnost mít své vlastní jedinečné, individuální a odlišné ‚já jsem‘
pramení v konečném smyslu z Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, a kvůli faktu, že Mé
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‚JÁ JSEM‘ je Absolutně pozitivní, dávajíce vznik a život Mému pozitivnímu stavu,
na základě faktoru této logiky každý, kdo je schopen pojmout své vlastní ‚já
jsem‘, nepatří nikde jinde než do pozitivního stavu.
A tu přichází filosofické a mystické důvody, proč bylo vůbec dovoleno, aby byl
negativní stav vynalezen a následně aktivován. Jak z těchto vidíte, negativní
stav potřeboval být nejprve vynalezen; a když už byl vynalezen, potřeboval být
aktivován a uveden do svého vlastního, zdánlivě nezávislého pohybu. Jak
napadla tu mysl myšlenka vynalézt něco takové jako negativní stav, který
neexistoval v žádné formě nebo tvaru a který se v repertoáru idejí v nitru
sentientní mysli nenacházel? Kromě toho, co bylo o této záležitosti zjeveno
v celém Mém Novém zjevení, zejména v moskevských Dialozích 89 a 90, při
vyvolání tohoto vynálezu bylo nápomocné něco jiné. Sentientní mysl,
zakořeněná ve svém vlastním relativním ‚já jsem‘, relativním k Mému
Absolutnímu ‚JÁ JSEM‘, pátrala prostřednictvím vnímání a poznání sebe samé,
jsouc svým vlastním ‚já jsem‘, po smyslu svého individuálního, jedinečného a
odlišného života, jakož i života všeobecně. Jak byste odpověděli na takovou
důležitou otázku o smyslu individuálního a všeobecného života, pokud nemáte
nic jiné, s čím byste mohli porovnat přirozenost svého vlastního života a života
všeobecně, s něčím, co by mělo zcela odlišnou přirozenost a smysl? Pokud
máte jen jeden smysl, pokud nemáte žádné zkušenosti ohledně žádných jiných
možných smyslů, jak si potom můžete být jisti, že vaše ‚já jsem‘ je skutečně ‚já
jsem‘, a ne něco jiné? A že váš individuální život je pravým životem?
Šlo zde o zjištění, zda bylo sebevnímání, sebepoznání, sebeidentita a vlastní žití
v individuální, jedinečné a odlišné modalitě života toho ‚já jsem‘ reálné a
skutečné a zda bylo skutečně umístěno v pravém jsoucnu a bytí, nebo někde
jinde a v něčem jiném. To někde jinde a něco jiné ale v tomto časovém a
nečasovém bodě neexistovalo. Jestliže nic té povahy neexistovalo, v tom
případě by potom bylo možné přijít na myšlenku, že ‚já jsem‘ ve svém
jedinečném, individualizovaném a odlišném životě, jakož i v životě všeobecně,
snad také není a neexistuje. V tom případě by cokoli, co by to ‚já jsem‘ zažívalo,
mohlo být iluzí a klamem; a představa, že to ‚já jsem‘ bylo v pravém životě, by
proto také mohla být iluzí.
Aby ‚já jsem‘ sentientní mysli vyřešilo toto dilema, pustí se do zkoumání
některých dalších možností, které by vedli k zodpovězení její životně důležité
otázky o realitě a smyslu života všeobecně, a zejména o jejím ‚já jsem‘. Na
prozkoumání dalších možností a na náležité zodpovězení své otázky nemohla
sentientní mysl využít nic, co měla k dispozici do tohoto bodu, a nic, co měla ve
své zkušenostní modalitě. Bylo potřebné vynalézt něco, co vůbec neexistovalo
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a co by se mohlo ustanovit ve svém vlastním jsoucnu a bytí jako nezávislé a
odlišné od všeho, co měla sentientní mysl do tohoto bodu k dispozici.
Hlavním problémem tu byla záležitost sounáležitosti a struktury ‚já jsem‘.
Problémem bylo také odvození života a pojetí ‚já jsem‘ z Absolutního Stavu
Života a z jeho Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Jestliže náležím k něčemu, k někomu a
někde, a jestliže je můj život a mé jedinečné, odlišné a individuální ‚já jsem‘
v modalitě úplné závislosti na někom nebo něčem jiném, co má Absolutní
Přirozenost, v tomto případě na Mně, a jestliže neexistuje žádný jiný způsob
života a způsob stavu a procesu mého ‚já jsem‘, jak bych si potom mohl být
vůbec jistý, že skutečně náležím k pozitivnímu stavu a že můj život a mé
jedinečné, individuální a odlišné ‚já jsem‘ skutečně pocházejí z Absolutního
Stavu? Jsa relativní k tomu Absolutnímu, bylo by pro mne těžké, ba dokonce
nemožné vědět, zda je tato situace a kondice mého života absolutně pravá.
Koneckonců, nemám k dispozici nic jiné, s čím bych mohl porovnat záležitost
sounáležitosti a záležitost závislosti mého ‚já jsem‘ na Absolutním Životu a na
Jeho Absolutním ‚JÁ JSEM‘. K dispozici není žádný jiný stav, proces, kondice,
životní styl nebo cokoliv jiného v této věci, co by mě ujistilo, že skutečně
náležím k někomu, kdo je Absolutně Pozitivní a že se nacházím v něčem, co se
nazývá pozitivní stav. Jak mohu vědět, zda je tato situace pravá? Jak mohu
vědět, zda to, co mám k dispozici a co je mi prezentováno jako pozitivní stav a
jako mé vlastní ‚já jsem‘, je skutečně takové, a zda není uskutečnitelný nebo
možný nějaký jiný stav, kondice, proces nebo cokoliv?
Aby se zodpověděli tyto důležité a osudově existenciální otázky, bylo nutné
vynalézt něco odlišné, něco, co by eliminovalo nebo zavrhovalo faktor a
nutnost sounáležitosti a závislosti ‚já jsem‘ na životě, stavu, kondici a procesu
Absolutního Života a Jeho Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Otázka zněla nejprve takto: Je
vůbec možné vybudovat kondici, která by dopředu vylučovala takovou
sounáležitost a závislost ne někom nebo něčem a která by byla úplně odlišná
od všeho, co bylo k dispozici do tohoto bodu? Jak byste si počínali při budování
něčeho, co v pravé realitě neexistuje? Vynalezli byste to! Jestliže je všechno, co
máte k dispozici, definováno jako pozitivní stav, potom vynaleznete něco, co
není pozitivní stav. Abyste to udělali, musíte přijít s ideou odloučení od všeho a
každého, co/kdo je integrální součástí toho, jenž se nazývá pozitivní stav.
Klasifikací všech aspektů pozitivního stavu zřídíte odlišný způsob životního
stylu, který nemá nic společné s tím, co je obsaženo a co má vlastnosti
pozitivního stavu. Pokud to není pozitivní stav, potom v tom případě se to musí
nazývat negativní stav. Jelikož všechno v negativním stavu je postaveno na
principu oponování všemu, co je obsaženo v pozitivním stavu, a jelikož
v pozitivním stavu není obsaženo nic z toho, co má typické vlastnosti
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negativního stavu, každý, kdo se rozhodne být neoddělitelnou součástí
negativního stavu, nemůže více patřit do pozitivního stavu. Tím, že už více
nepatří do pozitivního stavu, ‚já jsem‘ jedince ztrácí jakékoliv zjevné spojení se
svým původním zdrojem.
S touto situací je ale ten problém, že ještě stále existuje vědomí, že život,
individualita, jedinečnost a odlišnost jedince, zakořeněné v přirozenosti a
struktuře ‚já jsem‘, patřily do pozitivního stavu a byly odvozeny z Absolutního
Stavu a Jeho Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Pokud existuje takové vědomí,
předpokládanou realitu negativního stavu nelze vybudovat. Aby se tento
problém nebo toto vědomí obešlo, potřebujete vykořenit jakékoli vědomí a
vzpomínky na takovou sounáležitost a závislost. Pokud jste schopni dosáhnout
tohoto cíle, v tom případě můžete vybudovat životní styl, který z pozice vašeho
uvědomění a sebeuvědomění nepatří do pozitivního stavu a je nezávislý na
ničem, co je definováno jako Absolutně Pozitivní. Na základě ustanovení
takového životního stylu máte nyní zkušenostní způsob ne-sounáležitosti a nezávislosti. Vybudováním tohoto stavu, kondice a procesu máte ve svém
repertoáru něco, co vám umožňuje porovnat to, co se nazývá pozitivní stav
nebo co je vybudováno na principu sounáležitosti k pozitivnímu stavu, s tím, co
tam nepatří. Nyní zároveň máte prostředky, pomocí kterých můžete zažít, jaké
to je, pokud se domníváte, že vaše jedinečné, odlišné a individuální ‚já jsem‘ je
nezávislé na Absolutním ‚JÁ JSEM‘. Koneckonců, jestliže má Absolutní ‚JÁ JSEM‘
naprosto a absolutně pozitivní přirozenost, v tom případě jakékoli jiné, relativní
‚já jsem‘, které podle svého vlastního uvědomění a sebevnímání a podle
vnímání všeobecně už více nepatří do pozitivního stavu, nemůže s Ním více mít
žádné spojení, protože v tom Absolutním ‚JÁ JSEM‘ nemůže být obsaženo a
nemůže z něj pocházet nic z té druhé přirozenosti, jiné, než je přirozenost
pozitivního stavu. Jinak by nebylo absolutně pozitivní.
Podle tohoto pojímání výše uvedených faktorů nemůže být ze Stavu Absolutní
Pozitivity odvozeno nebo nemůže z Něj pocházet nic, co není integrální složkou
Jeho Vlastní Přirozenosti, Stavu a Kondice. Abych to opět zopakoval, jinak by
nebyl absolutně pozitivní. Protože ale z Absolutního Stavu může být odvozeno
výlučně něco pozitivního, všechno to, co není z Něj odvozeno, může být
odvozeno, vybudováno, zpříkladněno a prožíváno někým, kdo je pouze relativní
k tomu Absolutnímu.
Logika tohoto uspořádání dokazuje nad jakoukoli pochybnost, že všechno, co
není schopno vzniknout v Absolutním Stavu, nemůže v sobě nést žádné prvky
toho Absolutního. V tom případě to může sestávat pouze z relativních prvků,
Všechno relativní, co není dovozeno z Absolutního, je omezeno ve svém
jsoucnu a bytí a vyčerpá nebo spotřebuje úplně všechny možnosti věčného
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pokračování. Taková je přirozenost něčeho, co nepochází z Absolutně
Pozitivního, ale jen z relativního.
Zde je odpověď na otázku, jaké je to být ve stavu předpokládané nesounáležitosti a ne-závislosti. Cokoliv nebo kdokoliv, co/kdo nenáleží k něčemu
a k někomu a není závislé/ý na někom a na něčem, a co/kdo je
odloučeno/odloučen a izolováno/izolován od stavu sounáležitosti ke svému
Absolutnímu Zdroji a od závislosti k Němu, nemůže být a existovat navěky, do
věčnosti, samostatně, samo/sám o sobě, samo/sám od sebe a samo/sám ze
sebe. Protože každý, kromě Absolutního Stavu, je relativní, na základě definice
významu slova ‚relativní‘, jelikož si tento relativní nedává sám svůj život,
nemůže ve své relativní kondici být a existovat samostatně, sám o sobě, sám od
sebe a sám ze sebe. Jinak by nebyl relativní, ale Absolutní. Logika a princip
života jasně říkají, že může být a existovat pouze Jeden Absolutní. Je
nepředstavitelné mít víc než jednoho Absolutního. Jak si jasně vzpomínáte,
mnoho absolutních by se navzájem anulovalo, protože by byli vzájemně se
vylučující.
Majíce vybudován tento relativní a odlišný život, může se v porovnání
s původním životem – životem pozitivního stavu – uskutečnit prožívání a
poučení o tom, jaké je to být v takovém životě ne-sounáležitosti a ne-závislosti.
Nyní je každý schopen zkušenostně a skutečně poznat, k čemu tento typ života,
vlastně ne-života vede a jaké je to být a existovat v něčem, co nevzešlo
z Absolutního Zdroje Života a z Jeho pozitivního stavu. Proč jsme nazvali tento
jiný typ života ne-životem? Jde tu o jasný filosofický záležitost: Jestliže existuje
pouze jeden Pravý Zdroj života, jakéhokoli života, potom všechno, co nepochází
přímo z toho Zdroje, který je Životem jako Takovým, Sám o Sobě, Sám od Sebe
a Sám ze Sebe, nelze nazvat životem. Jestliže to není pravý život, potom v tom
případě je to ne-život.
Vidíš, Petře, a každý, kdo čte tato slova, že nejdůležitější a nejklíčovější
existenciální záležitostí je zde potřeba porovnat pravý život s ne-životem.
Původní otázkou bylo: Jak můžeme vědět, zda máme nebo jsme v pravém
životě, pokud nemáme žádnou zkušenost, žádné poznatky a žádné pochopení
něčeho, co je ne-život? Máme jen život. Jak ale víme, že je to skutečný život?
Jak tedy vidíte, problém zde sahá mnohem hlouběji než jen mít odpovědi na
otázku, zda jste v životě pozitivního stavu.
Jde tu o poznání, zda máte a zda zažíváte skutečný život jako takový, a ne pouze
život pozitivního stavu. Aby byla tato jedna z nejdůležitějších otázek
zodpovězena, bylo absolutně nezbytné dát povolení k vybudování něčeho, co
není pravý život, ale co je fakticky ne-život. Pokud si uvědomujete přirozenost
života, který v současné době žijete, nelze nastolit stav, kondici a proces ne256

života. Jestliže obsahujete v popředí svého uvědomělého vědomí cokoli vůbec
z prvků skutečného života, nemůže se uskutečnit ne-život. Proto, abyste
navodili tento život, musíte z něj vyloučit všechno, co je obsaženo ve
skutečném životě.
Jak z tohoto popisu vidíte, definice ne-života není ve faktu, že nežije, jak by to
naznačovalo pojetí tohoto termínu a obsahu ne-života, ale v tom že neobsahuje
žádné vlastnosti pravého života. Život je na základě definice něco, co je
samostatně, samo o sobě, samo od sebe a samo ze sebe a co je vždy kondicí a
stavem jeho Absolutního Zdroje. Proto život vždy byl, je a bude, od věčnosti do
věčnosti. Na druhou stranu, cokoli vůbec, so nebylo samostatně a samo od
sebe od věčnosti a co nebude do věčnosti, je ne-život. Protože negativní stav
nebyl a nebude od věčnosti do věčnosti – koneckonců, jeho původ lze
vysledovat až k pátrání relativních sentientních entit po smyslu života a jejich
‚já jsem‘ – nemá ve své přirozenosti nic, co by pocházelo ze života jako
takového. Proto je to na základě tohoto logického faktoru ne-život. Proto
v tomto ohledu nemá žádná sentientní entita život samostatně, sama ze sebe a
sama o sobě, protože není od věčnosti. Aby byla učiněna živou a žijící, přijímá
ten život z Absolutního Zdroje Života, který byl, je a bude do věčnosti. Pokud
přiznáte a uznáte tento faktor sounáležitosti a závislosti na tomto Absolutním
Zdroji, i když jste nežili od věčnosti, na základě faktoru toho přiznání a uznání,
jsa vědomým a sentientním nositelem toho života, váš život bude do věčnosti.
V okamžiku, co tato fakta odmítnete, procesem toho odmítnutí ustavíte,
paradoxně řečeno, pseudoživot ne-života. Takový ne-život, nemaje v sobě nic
z pravého života, není schopen zůstat do věčnosti. Jak tedy z tohoto uspořádání
vidíte, pouze někdo nebo něco, kdo/co obsahuje v sobě prvky pravého života,
prostřednictvím kterých žije a je naživu, může a smí zůstat do věčnosti.
Takže, jaké pravé ponaučení z toho všeho plyne? Všem ve jsoucnu a bytí to
poskytuje jasné vysvětlení, že jejich život je skutečný, že žijí pravý život nebo že
mají skutečně život jako takový, protože nyní mají jasné zkušenostní porovnání
mezi svým životem a ne-životem – kterým je negativní stav. Kdyby takové
porovnání neměli k dispozici, nikdo v pozitivním stavu by nemohl dospět
k žádnému rozumnému závěru, že skutečně žijí život a že jejich život je ve
skutečnosti životem pozitivního stavu. Takže to, co mají, je opravdu život.
Všechno ostatní, mimo toho života, je ne-život. Důsledky toho života se
zobrazují v chování a životních stylech všech těch, kteří v tom ne-životě žijí.
Z těchto faktů vyplývá velmi jasné ponaučení: Pravý život a ‚já jsem‘ každého,
které jim dává pocit života, může být a existovat pouze z Absolutního Života,
z Něho, v Něm a s Ním – Pánem Ježíšem Kristem. Všechno, co nepochází a není
závislé na tom Zdroji, nemá žádný život, jedině ne-život. A toto je Absolutní
Pravda v této věci. Tím, že máte ten život, patříte ke všemu a jste závislí na
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všem, co sálá a vyzařuje z Absolutního Zdroje Života – z Pána Ježíše Krista a
Jeho/Jejího pozitivního stavu. Pravý smysl života je zakořeněn v této
skutečnosti.
Takže, vycházejíce z těchto skutečností, proč bylo na začátku tohoto Dialogu
učiněno prohlášení, že každý všude a kdykoli, včetně těch v negativním stavu a
v lidském životě, nakonec patří do pozitivního stavu? Koneckonců nikdo, kdo je
v negativním stavu a v ne-životě, na základě faktoru ne-sounáležitosti,
paradoxně řečeno, nepatří do pozitivního stavu. Jak sis z výše uvedeného všiml,
bylo tam naznačeno, že bylo z jejich vědomí a vzpomínek vykořeněno
uvědomění sounáležitosti k pozitivnímu stavu a závislosti na něm. Jinak by
nemohli vynalézt a vybudovat negativní stav a jeho ne-život. Proces vynalézání
a budování je tvořivý proces, bez ohledu na to, jaký je nebo jaký by byl
negativní. Schopnost to učinit je závislá na Absolutním Tvořivém Úsilí
Absolutního Života – Pána Ježíše Krista. Popírání skutečnosti, že je to tak, nebo
ztráta vědomí, že je to tak, neanuluje pravdivost tohoto nesporného faktu.
Žádný skutek, pohyb, chování, činnost či cokoliv, co máte, není možné zažít
nebo mít bez Absolutního Jsoucna a Absolutního Bytí Nejzazšího Zdroje Života,
který umožňuje jejich manifestaci, aktualizaci a realizaci.
Jiný příběh je, když popíráte, že je to tak. Faktorem toho popírání je nastolena
iluze, která vás vede k víře, že podle pojímání vašeho vlastního jedinečného,
individuálního a odlišného ‚já jsem‘ nenáležíte nikde nebo k nikomu a že nejste
závislí na nikom nebo ničem. Ztotožněním se s touto iluzí a tím, že si ji zvnitřníte
jako pravou realitu, se pro vás osobně stane skutečnou a jedinou realitou.
Protože je to ale pouze iluze, všechno, co zažíváte, je z pozice pravého života
ne-životem. Takto byl vybudován pseudoživot ne-života. Jelikož je ale vaše
jedinečné, individuální a odlišné ‚já jsem‘ nadále závislé na všem, co sálá a
vyzařuje Absolutní Zdroj Života, jakýkoliv život, bez ohledu na vaše popírání, že
je to tak, a bez ohledu na vaši iluzi, že máte pravý život a že žijete samostatně,
sami o sobě, sami od sebe a sami ze sebe, a vaše schopnost myslet si a věřit, že
je to tak, jsou umožněny jen a pouze díky energiím Mého Absolutního Života,
které nesou, vyzařují a sálají Můj Život ke každému kdekoliv a kdykoliv, na
základě logiky těchto faktů nakonec nepatříte nikde jinde než do pozitivního
stavu a do pravého života.
Jak tedy vidíš, Petře, jednou z hlavních událostí, které se v současné době
odehrávají v pozitivním stavu, je uvedení všech těchto skutečností do
pozornosti každého kdekoliv a kdykoliv. U obyvatel v negativním stavu a
v lidském životě se to dosáhne obnovou jejich uvědomění si těchto faktů a
otevřením jejich pamětí ohledně geneze ne-života a ohledně toho, jak jej bylo
nezbytné vynalézt a uvést do pohybu, aby byly náležitě, vyčerpávajícím
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způsobem, zkušenostně a skutečně zodpovězeny jejich otázky o smyslu života
všeobecně, a konkrétně jejich individualizovaného a zosobněného života
zakořeněného v jejich ‚já jsem‘.
Aby se dosáhlo tohoto cíle, u členů pozitivního stavu probíhá proces vyvíjení
nejvhodnějších a nejbezpečnějších prostředků na uvedení těchto faktů do
uvědomělého vědomí všech a na otevření pamětí bez toho, aby jim ublížili nebo
způsobili nějaký šok; jakož i na stanovení časového rámce i bezčasového rámce,
ve kterém mohou být všechny tyto věci dosaženy nejúčinnějším,
nejvhodnějším, nejbezpečnějším a nejtrvalejším způsobem. Jak víš, každé
takovéto ohromné úsilí si vyžaduje spoustu času (podle vašeho pojetí času)
nebo toho, s čím čas souvztaží v bezčasové dimenzi. Nečekejte tedy, že se to
stane, takříkajíc, přes noc. Z vašeho pohledu to může trvat dlouho, může to
trvat celé roky, staletí, nebo dokonce tisíciletí.
Ve vaší pozici, v pozici Mých pravých představitelů na této planetě, je jedním
z vašich úkolů v tomto ohledu dát příklad, jaké to je a co to znamená náležet do
pozitivního stavu a být závislý na Absolutním Životu Mého Absolutního ‚JÁ
JSEM‘. Jak víš, a toto opakuji neustále dokola, být závislý na Mně znamená
v pravé realitě být úplně a kompletně nezávislý a svobodný, kvůli absolutnímu
faktoru, že Já jsem Absolutně Svobodný a Nezávislý, protože Já jsem ve Své
Absolutní Přirozenosti Absolutní Svoboda a Nezávislost sama o sobě. Každý,
kdo je v tomto nebo jakémkoli jiném ohledu závislý na Mně, je na základě toho,
že ve své relativní kondici nosí Mou Přirozenost, také svobodný a nezávislý.
Koneckonců, jediné, co mohu něčemu nebo někomu dát nebo poskytnout, je
to, co se nachází v Mé Absolutní Přirozenosti. Naproti tomu každý, kdo si o
sobě myslí, že je beze Mne nezávislý a svobodný, jak je to v případě všech
v negativním stavu a v lidském životě, je ve skutečnosti ne-svobodný a závislý,
jsa/jsouc otrokem svých vlastních iluzí. V tomto smyslu je závislý na posilování
svých vlastních iluzí, pokoušeje/pokoušejíc se přesvědčit sám/sama sebe, že má
a že žije pravý život.
Vašim vlastním životním stylem máte toto poselství oznamovat každému, kdo
přijde s vámi do kontaktu. Tím, že jste uprostřed pozitivního stavu a že jste
spojeni s Mým Novým zjevením, a hlavně s Mou Novou Přirozeností, můžete
připravit lidstvo na této planetě Nula na získání plného uvědomění si těchto
faktů a na otevření jejich pamětí, aby si dokázali vzpomenout na všechno, co se
týká všech těchto věcí. Abyste to udělali, musíte si dennodenně ve svém
vlastním nitru velmi důrazně znovu a znovu potvrzovat, že skutečně nepatříte
nikde jinde než do pozitivního stavu a že vaše jedinečné, individuální a odlišné
‚já jsem‘ je absolutně závislé na Mém Absolutním Životu, zakořeněném v Mém
Absolutním ‚JÁ JSEM‘. Neustálým znovupotvrzováním těchto faktů ve svém
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nitru a oznamováním tohoto poselství ostatním prostřednictvím svého
životního stylu budete schopni vytvořit v lidské mysli, v jejích nevědomých
částech, předpoklad, který způsobí, že jim všechna tato fakta budou důvěrně
známa a že je poznají, až budou všechny tyto věci uvedeny do jejich vědomého
uvědomění a když budou úplně otevřeny jejich paměti. Důvěrná známost této
situace je uchrání před tím, aby upadli do případného smrtelného šoku.
Zároveň budou vaše znovupotvrzování v tomto ohledu, kvůli vaší
multiúrovňové spojitosti s různými regiony zóny vymístění, pomáhat i těm, kteří
se nacházejí v negativním stavu.
Jak tedy vidíte, jste plně spoluúčastníky událostí, které se v tomto čase nebo
ne-čase (z naší perspektivy) dějí v našem světě, bez ohledu na to, zda si to
vědomě uvědomujete, nebo ne. Ve většině případů si svou spoluúčast na těch
událostech vědomě neuvědomujete. Toto je nutným opatřením, aby lidská část
vaší mysli nebo vaší přirozenosti nebránila tomuto procesu. Také, aby vám ani
renegáti, ani jejich poskoci nemohli bránit v této důležité práci.
Toto je jedna důležitá událost, která se právě nyní odehrává v pozitivním stavu
nebo v našem světě. Je ještě jedna důležitá činnost, která se v současné době
realizuje, takříkajíc, na naší straně bariéry. Tato činnost se netýká přímo ničeho,
co souvisí s negativním stavem nebo jeho ne-životem, nebo lidským životem.
Jak si pamatuješ z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, kvůli pseudojsoucnu a
pseudobytí negativního stavu v jeho ne-životě bylo mnoho věcí utajených i před
členy pozitivního stavu.
Členové Mého pozitivního stavu byli tedy na dlouhé časové období – od
vynalezení a aktivace negativního stavu a jeho ne-života – ve stavu, kdy byli
připraveni o velice životně zásadní a klíčové informace téměř o všem, co se
týkalo faktů Mého dovolení vynalézt, aktivovat a uvést do pohybu negativní
stav a jeho ne-život. Proto, jak si vzpomínáš, byl i jejich život v jistém smyslu
omezen a limitován restrikcemi a omezeními vnucenými jim nezbytností Mého
dovolení. Učinilo se to především z bezpečnostních důvodů.
Existuje ale další důležitý důvod, proč bylo nutné zavést tato omezení, restrikce
a nedostupnost klíčového poznání týkajícího se těchto záležitostí. Tento důvod
se netýká bezpečnostních hledisek. Týká se něčeho, co lze definovat jako
zabránění jim v tom, aby chtěli nebo si přáli nastolit plnost a kompletnost
pravého života pozitivního stavu. Takové přání, promítnuté do multivesmírného
vědomí, by zabránila zodpovězení všech těch otázek, které se týkaly potřeby
vynalézt, aktivovat a uvést do pohybu ne-život negativního stavu a jeho lidský
život. To, že by neměli náležité odpovědi na ty existenciální otázky, by spolu
s promítnutými touhami a chtěním být v plnosti a kompletnosti pravého života
pozitivního stavu navěky znemožnilo nastolení tohoto druhu života. Důvod
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tohoto výsledku lze najít ve faktu svobody volby přijmout nebo odmítnout ideu
popření, že život může vycházet z nějakého jiného zdroje, než je Absolutní Zdroj
Života – Já, Pán Ježíš Kristus. Taková byla původní struktura života v pozitivním
stavu.
Jak víš, aby byl kdokoliv schopen dennodenně zbavovat se takové ideje, bylo
třeba vynalézt a uvést do pohybu nějaký stav, kondici a proces, který by té ideji
umožnil vypadnout, a které by zároveň ilustrovaly a demonstrovaly životní styl
shodný s povahou té ideje a s přijetím jako jediné možné reality – odtud tedy
negativní stav, lidský život a jejich ne-život. Aby byl kdokoliv schopen
v příhodném čase nebo stavu zbavit se natrvalo té ideje, nejdříve bylo
nevyhnutelné dát dovolení založit životní styl, který by byl v souladu s přijetím
povahy té ideje; tedy plně se ztotožnit se samotnou povahou té ideje.
Promítnutá touha a přání nastolit pravý život pozitivního stavu v jeho plnosti a
kompletnosti by tomuto zabránily. Paradoxem této situace je, že pokud toužíte
a přejete si nastolit plnost a kompletnost pozitivního stavu se zachováním té
ideje ve své mysli – koneckonců, neměla by žádné místo, kde by mohla
vypadnout, sami sebe vháníte do nezvratné situace, která by znemožnila
nastolení takového života. Z toho důvodu bylo nutné před členy pozitivního
stavu mnoho věcí o tom všem zatajit, aby se jim nejprve poskytla příležitost
náležitě zodpovědět všechny otázky o záležitostech života, ne-života,
sounáležitosti, závislosti a všeho ostatního, co se jich týkalo.
V současné době, jak vás informuji o těchto faktech, zahájil jsem postupné a
kompletní odstraňování všech těchto restrikcí, utajení a omezení, které byly
kvůli pseudojsoucnu a pseudobytí negativního stavu, lidského života a jejich neživota vnuceny členům Mého pozitivního stavu. Je to nesmírně důležitá práce.
Nejdříve je nezbytné dokončit tuto práci, aby se vybudoval pevný základ, na
kterém bude každý kdekoliv a kdykoliv přiveden tam, kam patří – ke Mně a do
Mého pozitivního stavu. Tento proces, který právě nyní probíhá a který bude
pokračovat dlouhé časové i bezčasové období, se přímo týká ukončení tohoto
cyklu času/stavu/kondice/procesu, zahájení přechodného období a otevření
následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu – jak to bylo zjeveno v Dialogu
100. Následkem tohoto procesu právě probíhá trvalé odstraňování všech mezer
ve vědomostech členů pozitivního stavu. Nemáte a ni potuchy, jak moc bude
toto odstraňování schopno pozvednout a obohatit život každého v pozitivním
stavu, až budou trvale zlikvidovány tyto mezery. Proces tohoto odstraňování
tedy začal. A toto jsou hlavní události, které se právě nyní odehrávají v našem
světě.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tyto důležité a smysluplné informace.
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Dočasně jsme přerušili tvou vědomou
izolaci a nedostupnost k nám, abychom abychom tato důležitá fakta uvedli do
tvé osobní pozornosti, jakož i do pozornosti všech čtenářů těchto Dialogů. Bylo
by těžké odhadnout lidským aspektem vaší přirozenosti nesmírnou důležitost a
význam těchto informací. Dovol, abych vás ujistil, že jsou důležité a že je
potřeba oznámit je vám všem, protože ve vašem životě vytvoří na vaší niterné
úrovni jistý předpoklad, který změní vaši vlastní perspektivu ohledně všeho, co
se týká života všeobecně, a především vašeho individuálního, jedinečného a
odlišného ‚já jsem‘.
Peter: Chápu a velice si cením těchto informací. Je ještě něco, co bys nám chtěl
v této době oznámit?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. V jistém smyslu se to týká naší diskuse o životě
a ne-životě, uvedené výše. Tobě i některým dalším čtenářům těchto Dialogů to
dělá problém. Toto jsou otázky, které procházely vaší myslí. Jak si pamatuješ,
v těchto Dialozích bylo vícekrát uvedeno, že ať se ti stane cokoliv, zejména a
zvláště na úrovni tvého fyzického zdraví, nebude to ohrožovat tvůj život. A
přece začalo být zjevné, že především ve tvém konkrétním případě, Petře, jakož
i v případě některých dalších Mých představitelů, se rozvinul takzvaný život
ohrožující fyzický stav. Vyvracejí vaše fyzické stavy Má prohlášení, že nic
takového nezažijete, protože jste plně chráněni před tím, aby se vám něco
takového stalo?
Příklad této situace je dobrou ilustrací, jak jsou některá prohlášení a jejich
významy brány buď absolutně, nebo jsou omezeně aplikovány na specifika
lidského života. Pamatujte si, prosím, že tu hovoříme o ohroženích života. O
jakém životě hovoříme? Hovoříme o životě vašeho fyzického těla, nebo o
vašem životě jako takovém, který nemá nic společného s takzvaným fyzickým
tělesným životem? Je zde několik možností. V případě vašeho fyzického
tělesného života, navzdory skutečnosti, že někteří z vás zažili nanejvýš těžké
časy, zažívajíce takzvané život ohrožující stavy (rakovina), žijete ve svých
fyzických tělech stále dál a plně fungujete takovým stylem a způsobem, jak jste
se dohodli, pokračujíce ve svém poslání a pověření. Jen se podívej na svůj stav,
Petře. Tvůj fyzický stav byl jedním z nejtěžších a nejvážnějších, i když rakovina u
Heather a Ernesta byla také vážná a komplikovaná. Přesto všechno jsi ale stále
zde a ještě stále vedeš se Mnou dialogy, zaznamenávaje tyto nejnovější
Dialogy, a ještě stále pokračuješ v práci na přípravě těchto Dialogů pro vydání a
trávíš při této důležité práci minimálně půl dne. Ačkoli je tato práce pro tebe
fyzicky velmi únavná, přesto děláš dál, co můžeš. Takže v podstatě i z tohoto
pohledu negativní stav selhal, když chtěl změnit tvůj život ohrožující stav na tvůj
fyzický zánik.
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Další aspekt této situace lze najít ve faktu naší vzájemné dohody ohledně
prostředků a způsobů, jakými máte opustit planetu Nula po vašem odvolání.
V některých případech vaše život ohrožující fyzická nemoc může a smí být
využita na vaše odvolání. Až přijde čas, abyste tímto způsobem byli odvoláni,
váš stav povede ke skončení života vašeho fyzického těla. Koneckonců,
nemůžete ve svém lidském těle žít navěky, kvůli jeho pominutelnosti a
dočasnosti. Proto musíte nějakým způsobem odejít ze svého těla a vrátit se na
svou domovskou základnu. Toto dilema má ale další, více duchovní aspekt.
Pokud vezmete do úvahy, co bylo uvedeno výše o záležitostech pravého života
a ne-života, potom o jakém druhu života zde v tom případě hovoříme? Je váš
život ve fyzickém těle pravý život? V žádném případě to není pravý život. Váš
pravý život je život vašeho ducha a duše, kteří nemohou být nikdy v takové
pozici, že by jim hrozil úmysl ztráty jejich života. Jestliže život vašeho ducha a
duše pochází přímo z Mého Absolutního Života, nemůže nikdy zažít žádný život
ohrožující stav. Negativní stav nemá absolutně žádné prostředky nebo způsoby,
jak ten život ohrozit, ať by vynalezl jakékoli množství zařízení na zničení vašeho
pravého života. Váš život je tedy v tomto smyslu nezničitelný. A toto je vlastně
to, co bylo myšleno Mým prohlášením o tom, že nemáte život ohrožující stavy.
Vašim problémem v tomto ohledu bylo, jako v mnoha jiných případech, že jste
to Mé prohlášení vzali doslovně, a ne duchovně, a že jste ho omezeně aplikovali
nebo zredukovali pouze na svá fyzická těla. Toto je běžná chyba, kterou dělají
všichni lidé. Ve vašem případě, pokud na tyto věci nahlížíte z aspektů své lidské
přirozenosti, jste náchylní dezinterpretovat taková prohlášení typickým lidským
způsobem. Toto je příslovečný problém nahlížení na věci ve scéně nebo na
scéně, a ne za scénou. V tomto smyslu můžeme říci, že vždy, když zredukujete
význam života výhradně na lidské aspekty života vašeho těla, nahlížíte na život
tak, jak se jeví na scéně nebo ve scéně. V tomto smyslu se pouze jeví jako
skutečný život; v pravé realitě, která je ukryta za scénou, to není život, ale jen
ne-život.
Pro vás je velmi jednoduché se chytit do pasti lidského uvažování o tom, čím je
vlastně pravý život. Oni svůj lidský život považují za jediný možný a
uskutečnitelný život. Toto je falešnost a iluze jejich vnímání a chápání. Jako
Moji praví představitelé se proto potřebujete naučit nahlížet na záležitost
života a žití v mnohem širším smyslu a z úplně jiné perspektivy, než to dělají
typičtí lidé. Pokud budete nadále uvažovat o svém životě z hlediska jeho
lidských aspektů, zejména z toho hlediska, že vaše tělo je živé, sami se
vystavujete tomu, že vás zacílí renegáti a jejich poskoci. Koneckonců, nahlížet
na život tímto omezeným lidským způsobem pojímání znamená nahlížet na něj
z pozice zevnějšku. V tom případě jste ignorovali duchovní konotaci života a žití.
Jakékoliv ignorování jejich duchovní konotace vás dostává do negativního
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stavu. Odtud tedy možnost, že vás renegáti a jejich poskoci zacílí. Je nejvyšší
čas, abyste jako Moji praví představitelé začali pohlížet na život jako na
duchovní entitu, která je nezničitelná a kterou nemůže nikdo a nic ohrozit. Jeho
lidské aspekty, aspekty lidského těla, mohou a smí být vystaveny takovým
hrozbám. V tom případě ale není ohrožen pravý a ryzí nezničitelný život, ale neživot, který se omezeným lidským smyslům jeví, jakoby byl skutečný a pravý
život, což ale ve skutečnosti není, nikdy nebyl a nikdy nebude. A toto je
skutečná pravda. Jak tedy z této diskuse vidíte, mezi Mým prohlášením o život
ohrožujících stavech a vaší situací kdekoli během vaší služební cesty na planetě
Nula neexistuje žádná kontradikce.
Je velmi důležité si uvědomit, že jedním z nejdůležitějších aspektů vaší role,
pozice, pověření a životního stylu, jako Mých pravých představitelů, je natrvalo
se zbavit své typické lidské tendence hodnotit všechno, nahlížet na všechno a
uvažovat o všem, ať je to cokoli, z vaší typické lidské perspektivy. Mé Nové
zjevení vám zcela jasně říká, že lidská perspektiva je falešná, že neobsahuje
žádnou pravdu nebo poznatky ohledně toho, jak se věci mají nebo co jsou zač
nebo proč jsou takové, jaké jsou. Typická lidská přirozenost má tendenci
pohlížet na všechny věci z jejich vnější pozice, bez toho, aby byla schopna
proniknout k samotné esenci a substanci všech a všeho. Proto nebyli lidé
během celé své historie schopni dospět k žádným správným nebo pravdivým
závěrům vůbec ohledně ničeho. Jejich závěry byly v tomto případě buď čistými
zkresleninami pravé reality všeho vůbec, nebo byly totálně a úplně falešné.
Naneštěstí, každý, kdo vlastní typickou lidskou přirozenost, to je jedno, v jaké
míře a v jakém rozsahu, na základě struktury té přirozenosti a na základě
uspořádání, na jakém byl lidský život původně založen, ‚přirozeně‘ a geneticky
inklinuje k tomu, aby viděl věci zkresleným a/nebo falešným způsobem. Toto je
skutečná tragédie lidského života, která vedla lidstvo k mnoha katastrofám a
nesmiřitelným nedorozuměním a dezinterpretacím ohledně všeho vůbec.
Nuže, rolí vás jako Mých pravých představitelů je v tomto ohledu to, abyste se
naučili úplně a kompletně zbavit takového pohledu na věci, jaký má většina
lidstva. Koneckonců, co si myslíte, proč jsem vás učinil a proč jste na základě
své vlastní svobodné vůle a volby souhlasili, že budete Mými pravými
představiteli? Abyste uvedli životní styl, ve kterém budete v průběhu jeho
manifestace na všechno a na všechny nahlížet v jejich pravé esenci a substanci.
Jinými slovy, abyste na všechno nahlíželi z čistě duchovní perspektivy, a ne
z vnější, lidské perspektivy. Tato duchovní perspektiva, která vnímá a chápe
všechny události v jejich pravé duchovní přirozenosti, takové, jaké skutečně
jsou, potřebuje, aby ji v lidském životě ilustroval, demonstroval a uvedl někdo,
kdo žije na planetě Nula, aby to lidem umožnilo, až přijde pravý čas, aby se
zbavili své prokleté tendence přehlížet, nebo dokonce nikdy nebrat do úvahy
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pravé duchovní faktory života. Potřebují se velmi rychle naučit, že v jejich
typické lidské perspektivě není obsaženo nic, co by odráželo pravou,
nezkreslenou a nefalšovanou realitu čehokoli vůbec. A jelikož ve své typické
lidské přirozenosti přistupují dokonce i k duchovním záležitostem z pozice
svého zevnějšku, z toho důvodu nic v jejich chápání těchto duchovních faktorů
nemá žádnou cenu, protože je to buď úplně zkreslené, nebo úplně falešné. Jak
víš, tato situace s lidmi nevedla k ničemu jinému, než co lidstvo zažívá během
celé své krvavé, ohavné a kruté historie. Pokud lpíte na typické lidské
perspektivě, pohlížejíce na všechno a na vše z hlediska lidských aspektů své
přirozenosti, bezděčně podporujete zkreslení a falešnosti lidského ne-života.
Znovu tedy potvrzujete typický lidský životní styl. Abyste se natrvalo zbavili této
tendence, jako Mým pravým představitelům se vám doporučuje, za prvé,
abyste ze své vlastní svobodné vůle a volby zrušili volbu být, jednat, chovat se,
navazovat vztahy, nahlížet, uvažovat a dělat všechno ostatní tak, jak to dělají
typičtí lidé. Kvůli svému odlišnému předrátování máte schopnost to udělat.
Jestliže chcete, můžete požádat Mě, abych vám pomohl ve vašem úsilí zbavit se
vašich tendencí být jako jiní lidé. Jak víš, majíce typickou lidskou přirozenost,
jakož i, a jako dodatek k ní, vaše odlišné předrátování; vyhnout se tomu, abyste
byli jako typičtí lidé, není snadný úkol. Lze to ale udělat a lze to udělat tak, že
budete nepřetržitě, dennodenně opětovně potvrzovat, že jste Mými
představiteli a že náležíte do Mého pozitivního stavu a ke Mně osobně.
Za druhé, jako Moji praví představitelé máte vynakládat všemožné úsilí, abyste
otevřeli svou mysl a srdce duchovní realitě života, jakéhokoliv života. Máte se
naučit hodnotit všechny věci pouze z duchovní perspektivy života. Tím, jak to
bylo uvedeno mnohokrát předtím, dáváte zbytku lidstva velmi důležitý příklad,
jak by měli pohlížet na všechny věci a události jejich vlastního života. Pokud
byste nedělali to samé ve svém vlastním životě, nebyli byste schopni
přesáhnout svou typickou lidskou tendenci nahlížet na všechno tak, jak je to ve
scéně a na scéně, a ne za ní. Je velice důležité si to uvědomit. Je nejvyšší čas,
abyste vytvořili životní styl shodný s tím, že jste Mými pravými představiteli. A
toto je všechno, co jsem vám chtěl v tomto konkrétním Dialogu oznámit. Pokud
jde o tvůj stav, Petře, velmi rychle se blížíme k času konečného rozhodnutí a
usnesení ohledně tvého osudu – zda zůstaneš na planetě Nula, nebo z ní budeš
odvolán. Zatím buď trpělivý a vydrž do úplného konce. Pokud vyvstane potřeba
vést nějaké další dialogy během této přechodné periody, budeš to intuitivně
vědět a zaznamenáš další Dialog (Dialogy), jak to bude potřebné a pokud to
bude potřebné. Takže, jdi v pokoji.
Peter: Velice Ti děkuji za tuto velkou příležitost vést s Tebou rozhovor. Bylo mi
velkým potěšením. Znovu jsem se cítil užitečný.
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Chci ale, aby sis byl vědom, že jsi
užitečný i bez zaznamenávání našich dialogů. I když se na úrovni svého
zevnějšího vědomého života cítíš neaktivní a neužitečný, dokonce i tehdy, když
čteš, nebo sleduješ televizi, nebo neděláš nic, jsi velmi užitečný na ostatních
úrovních jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. Nikdy na to
nezapomínej.
Peter: Vezmu to v úvahu a udělám, co bude v mých silách, abych si tento fakt
pamatoval. Ještě jednou Ti děkuji. Zatím se s Tebou loučím.
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Dialog 124
14. března 2000
Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat v diskusi o záležitostech
vznesených v předcházejícím Dialogu (123) a poskytnout také interpretaci a
vysvětlení skutečného významu prohlášení, které učinil papež římskokatolické
církve. Mám pravdu?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Nejprve potřebujeme dále
diskutovat o záležitostech života jako takového, všeobecně, a zvláště o
individuálním, jedinečném a odlišném ‚já jsem‘ a jeho vlastním soukromém
životě. Potom se můžeme věnovat významu papežova prohlášení - pokud
nějaký je.
Jak si pamatuješ z předcházejícího Dialogu, jednou z nejdůležitějších otázek,
které měla každá stvořená sentientní entita v tom čase a ne-čase na mysli, bylo,
zda jsou její chápání a definice života správné a zda je její individuální,
jedinečné a odlišné ‚já jsem‘ skutečně takové. V tomto ohledu šlo nejen o to,
zda je jejich život životem pozitivního stavu, ale i o to, zda to, co zažívají, je
skutečně život jako takový. Jak víš, zda to, co máte a co zažíváte, je skutečně
život a zda je vaše vnímání, že vlastníte pravé individuální, jedinečné a odlišné
‚já jsem‘, skutečně správné? S čím byste porovnali, co máte a kdo jste ve svém
‚já jsem‘, pokud nemáte k dispozici nic jiného, abyste takové porovnání
realizovali?
Mezi životem a každého ‚já jsem‘ existuje faktor závislosti. Jak si vzpomínáš,
vědomé uvědomění si sebeuvědomění, tedy uvědomění si faktu, že jste ‚já
jsem‘, tvoří vědomí, obsahující život jako takový. Nakonec, pokud si uvědomuji,
že jsem ve svém vlastním jsoucnu a bytí, potom musím být naživu nebo mít
život, abych byl schopen se pojímat a vnímat jako mající život. Takže vždy, když
hovoříme o životě jako takovém a o ‚já jsem‘ jako o nositeli toho života, je
jasné, že život nemůže být a existovat bez svého nositele a nositel toho života
nemůže být a existovat bez svého života. Odtud tedy vzájemná závislost. To,
samozřejmě, nebylo otázkou, Tuto záležitost zde zdůrazňuji pouze za tím
účelem, abychom vám poskytli jasnou představu a vysvětlení, že život a ‚já
jsem‘ jsou neoddělitelné a jedno bez druhého je nepředstavitelné nebo
neodvoditelné. V tomto ohledu tedy otázka zněla, zda je život jako takový
skutečně životem, nebo je něčím jiným, a tedy, na základě aproximace a
vzájemné závislosti, zda je ‚já jsem‘ skutečně ‚já jsem‘, nebo je to něco jiného.
Může něco takové jako ne-život a ‚ne-já jsem‘, jakož i ne-bytí a ne-existence být
a existovat ve své vlastní kondici a procesu, bez jakéhokoliv spojení nebo
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souvislosti s něčím, co se nazývá život a ‚já jsem‘? A pokud může, co by to bylo
v porovnání s něčím, co se nazývá život a ‚já jsem‘? Je taková situace vůbec
možná?
Problémem této záležitosti je pro sentientní mysl fakt, že není ve svém stavu,
kondici a procesu absolutní a že není zdrojem nebo původcem svého vlastního
života a jeho ¨já jsem‘, a proto na základě tohoto faktoru nemůže mít absolutní
poznání, zda to, co zažívá jako život a ‚já jsem‘, je opravdu takové, či nikoli.
mohlo by to být dokonce i něco jiné. Chápeš, Petře, když sentientní mysl není
zdrojem nebo původcem svého vlastního života a svého vlastního ‚já jsem‘,
ocitá se před možností pochybování o tom, zda má skutečně život a zda vlastní
své vlastní ‚já jsem‘, na základě kterých je možné a myslitelné vnímání a
chápání života. Hlavní záležitost a problém je zde v tom, že není svým vlastním
původcem nebo zdrojem svého vlastního života a ‚já jsem‘. Pokud nejste
původcem ani zdrojem sebe a svého ‚já jsem‘, to znamená toho v sobě, co se
nazývá život, jak si potom můžete být jistí, zda to, co máte, je skutečný život?
Koneckonců, nejste tím, kdo si dal život a váš život nebyl z vás, podle vás, ve vás
a od vás. Namísto toho jasně vnímáte, že přišel a byl vám dán od Někoho
jiného. To, že můžete vůbec sami sebe vnímat jako ‚já jsem‘ nebo že můžete
vůbec říci slovo ‚já‘, bylo tedy závislé na Někom, Kdo je takový Sám/sama ve
Svém, prostřednictvím Svého, díky Svému a ze Svého Absolutního ‚JÁ JSEM‘.
Jelikož nejste v žádném případě původcem nebo zdrojem toho života a toho ‚já
jsem‘ ve vás, nemáte žádný zkušenostní základ nebo základnu, na kterých
můžete získat nějaké pravé poznání o tom, co to je a jaké to je být samostatně,
sám/sama ze sebe, sám/sama o sobě a sám/sama od sebe původcem nebo
zdrojem života a svého vlastního ‚já jsem‘. Tato situace dokáže a může navodit
ve vaší mysli pochybnosti o tom, zda to, co máte a co zažíváte, je skutečně život
a vaše ‚já jsem‘. Jak byste si tedy počínali při zjišťování, zda život jako takový a
vaše ‚já jsem‘ jsou skutečně tím, čím mají být, nebo jsou úplně něčím jiným?
Nakonec, tam venku, nebo ve vás neexistuje nic jiné, co by bylo odlišné a
nezávislé od toho, co se všeobecně nazývá život a konkrétně vaše ‚já jsem‘. Za
těchto okolností zůstanete pouze u jednoho způsobu vnímání a prožívání.
Jeden způsob, na základě logiky, že je jediný, vám neposkytuje žádnou jinou
volbu nebo možnost výběru, nebo žádný jiný zážitek. Nemáte tedy k dispozici
nic jiného, co by vám poskytlo ujištění, že to, co máte a to, jací jste, je skutečně
pravá realita vašeho zkušenostního způsobu vlastnění života a bytí svým
pravým ‚já jsem‘. Odtud tedy pochybnosti ve vaší mysli o těchto důležitých
záležitostech.
Žít ve stavu neustálých pochybností, ať se takové pochybnosti týkají čehokoliv,
znamená nebýt si jistý vůbec ničím. Mít je znamená nejen omezit své tvořivé
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snahy, ale i plýtvat samotnými životními energiemi, omezujíce svou schopnost
využít je plně pro nějaké jiné, tvořivější účely, a zejména pro svůj růst,
zdokonalování a duchovní pokrok. V tom případě vaše pochybnosti stojí v cestě
tomu, abyste prožili život a své ‚já jsem‘ v jejich plnosti a kompletnosti. Jakékoli
vynakládání energií na něco, co není integrální složkou nebo není určeno
takovému zřízení, dopředu vylučuje prožití života a svého ‚já jsem‘ v jejich
plnosti a kompletnosti. Takové žití je ubohou aproximací pravého žití.
Aby se tato vážná situace obešla, bylo nevyhnutelné dovolit sentientní mysli,
aby experimentovala s nějakými jinými možnostmi volby. Protože zde v tomto
případě šlo o to, zda je život jako takový skutečně životem a zda ‚já jsem‘ toho
života je skutečně ‚já jsem‘, tento experiment se musel odehrávat v tomto
směru, že bylo potřebné vynalézt a vybudovat něco, co nepochází, nevzniká
nebo není zdrojem toho něčeho, v tomto případě života a ‚já jsem‘. Aby se
dokázalo, že sentientní entita má skutečně život a své vlastní ‚já jsem‘ a že je
schopna samostatně, sama ze sebe, sama o sobě a sama od sebe vytvořit něco
nebo být zdrojem něčeho, přesně takovým stejným způsobem, jakým
sentientní entita a její život a ‚já jsem‘ vzešli z někoho jiného, pustila se do
vynalézání, vyvíjení a vytváření toho něčeho, co nemělo nic společné nebo co
nepocházelo z toho samého zdroje a výchozího bodu, ze kterého přišla ta
sentientní mysl. Jinými slovy, vynalezla, vyvinula, vytvořila a uvedla do pohybu
něco, co vzešlo z jejího vlastního já. A protože se sentientní entita, na základě
faktoru, že byla sama stvořena z Absolutního Zdroje, jsouc relativní, pokud jde
o její přirozenost a její ‚já jsem‘, vynalezla, vyvinula a vytvořila něco, co se stalo
relativním k její vlastní relativní kondici, stavu a procesu. Takto vzniklo relativní
pouze k relativnímu, aby se to stalo a aby to začalo svůj vlastní vývoj,
manifestaci a projev. Stalo se to základem, na kterém bylo možné zřídit ne-život
negativního stavu a jeho lidský život.
Při posouzení a hodnocení tohoto procesu začíná být jasné, že pokud chcete
vynalézt, vytvořit a manifestovat něco, co je zcela odlišné od toho, co máte a co
zažíváte jako život a své ‚já jsem‘, potom v tom případě, aby to bylo odlišné,
nemající nic společného s dostupnými způsoby jsoucna a bytí, musí to dopředu
ze své přirozenosti vyloučit úplně všechno, co je obsaženo v přirozenosti
aktuálně dostupné a prožívané kondice. Poněvadž to nemá vůbec nic společné
s původním způsobem prožívání života a ‚já jsem‘ a poněvadž se původní
způsob nazýval pravým životem, pozitivním stavem a pravým ‚já jsem‘, z toho
důvodu se to stane ne-životem, negativním stavem a falešným, podvodným ‚já
jsem‘, označeným jako ego. Tak dospělo do své škodlivé zralosti nahrazení
ryzího a pravého života, ryzího a pravého ‚já jsem‘ a ryzího a pravého
pozitivního stavu ne-životem, negativním stavem a egem.
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Pokud je pozitivní stav založen na pravém životě a na pravém individuálním,
jedinečném a odlišném ‚já jsem‘, v tom případě negativní stav musí být založen
na ne-životě a ego stavech, které jsou běžné pro všechno a pro všechny, kteří
jsou umístěni v ne-životě, a které dopředu vylučují jakoukoli představu
individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Jen co byl takový ne-život nastolen a jen
co začal manifestaci, ilustraci a demonstraci své pravé přirozenosti, všem
sentientním entitám ve jsoucnu a bytí byla dána příležitost porovnat jejich
originální život a jejich originální ‚já jsem‘ s něčím, co neobsahuje nic
z originálu. Proto nyní hmatatelně vědí, co to znamená být v originální, a co to
znamená být v jiné, ne-originální kondici. Protože jsou schopny analyzovat neoriginální ne-život a jasně vidět, jaká je jeho přirozenost, poskytuje jim to
logický základ, na kterém mohou učinit správné závěry o přirozenosti pravého
života a o jeho pravém ‚já jsem‘ a o přirozenosti ne-života a jeho stavech ega
(ego stavy byly náhradou za originální ‚já jsem‘). Procesem této analýzy jsou
schopny se přesvědčit, že originální život a originální ‚já jsem‘ jsou pravým
životem a pravým ‚já jsem‘. Z tohoto závěru tudíž logicky vyplývá, že mají
skutečně život jako takový a že ten život je zakořeněn v jejich jedinečném,
odlišném a individuálním ‚já jsem‘. Z toho důvodu je jejich ‚já jsem‘ skutečně ‚já
jsem‘, a ne nějakou nerealistickou konstrukcí, která nemá žádný opěrný bod v
žádné realitě.
Jak tedy z tohoto příkladu vidíte, pravé a originální ‚já jsem‘ bylo třeba potlačit
a zapomenout a nahradit ho něčím, co s ním nemělo nic společné. Bylo tedy
nahrazeno egem (zapáchajícím egem, jak ty rád říkáš, Petře). Pokud originální a
ryzí ‚já jsem‘ pramení z Absolutního ‚JÁ JSEM‘, které bylo definováno jako
Absolutní Pozitivita, potom ego by muselo mít úplně opačnou kvalitu. Opačná
kvalita k Absolutní Pozitivitě je úplná a kompletní negativita. Jak vidíte, neřekli
jsme - absolutní negativita. Důvodem toho je fakt, že tato negativita nevznikla
v Absolutní Pozitivitě. Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, Absolutní Pozitiva
nemůže obsahovat nic z negativity, protože jinak by to nebyla Absolutní
Pozitivita. Pokud negativita nevznikla v Absolutní Pozitivitě, potom v tom
případě nemůže mít ve své přirozenosti nic, co je obsaženo v Absolutní
Pozitivitě a v jejím ‚JÁ JSEM‘, nebo v jakémkoli jiném pozitivním ‚já jsem‘. Proto,
logicky řečeno, ego neobsahuje nic pozitivní a dobré. Proto je jeho přirozenost
čistě a kompletně negativní, což je v protikladu k čemukoliv, co je dobré a
pozitivní, co je obsaženo v pravém životě a v jeho ‚já jsem‘. Jestliže je to tak, a
přirozenost ne-života ega jasně dosvědčuje, že tomu tak je, potom v tom
případě je ego nositelem ne-života negativního stavu a jeho lidského života. A
poněvadž jeho původ lze vysledovat až k relativním sentientním entitám, jeho
ne-život má pouze relativní trvání a nemůže zůstat navěky stejným způsobem a
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stylem jako pravé ‚já jsem‘, jehož původ lze vysledovat až k Absolutnímu Životu
a jeho Absolutnímu 'JÁ JSEM' - k Pánu Ježíši Kristu.
Nuže, proč hovoříme o těchto zdánlivě neurčitých, nedůležitých a abstraktních
pojmech, které se nijak zjevně nebo jasně netýkají ničeho, co se v současné
době děje, ani vašich vlastních individuálních životů a vašeho ‚já jsem‘? Jak si
pamatujete z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo tam uvedeno (kapitola 7),
že předtím, než bude možné natrvalo a navěky eliminovat negativní stav a jeho
ne-život a lidský život, je nezbytné od A do Z zrekapitulovat proces jeho
aktivace. Důvodem tohoto požadavku je fakt, že za tímto účelem ne-život a
všechno, co se týká jeho přirozenosti, aby měl šanci ilustrovat a demonstrovat
všechny své aspekty, bylo nutné utajit důvod jeho vynalezení, aktivace a
realizace. Jinak by nemohlo dojít k žádnému správnému ponaučení za účelem
porovnání mezi životem jako takovým a jeho ‚já jsem‘, a mezi ne-životem a jeho
egem. Kvůli tomuto požadavku bylo nevyhnutelné potlačit správné poznání o
tom, kdo nebo co bylo originálním zdrojem tohoto ne-života a jeho stavů ega.
Jak víte, ohledně této záležitosti nebo se dostalo do pozornosti každého mnoho
různých domněnek. Žádná z nich ale nebyla/není pravdivá. Jestliže si
neuvědomujete tento původ a důvody potřeby mít něco takové jako negativní
stav a jeho ne-život a ego stavy, nemůžete je eliminovat, protože jejich původ
je přisuzován nesprávnému zdroji.
Proto v jedno časovém a ne-časovém bodě, když se všechno ohledně této
záležitosti chystá naplnit, jsou postupně v určitých krocích a přírůstcích
zjevovány důvody, původ a zdroj negativního stavu a jeho ne-života a stavů
ega. jedním z hlavních důvodů, proč je všem v pozitivním stavu dáno Mé Nové
zjevení a proč je dáno k dispozici každému v negativním stavu i všem lidem, je
uvést do pozornosti každého, proč bylo dovoleno vynalézt, aktivovat a uvést do
pohybu negativní stav a jeho ne-život, lidský život a jejich stavy ega, a kdo nebo
co bylo zdrojem jejich původu.
Jde tu o to uvědomit si, že nemít správné poznání o těchto skutečnostech, mít
pouze zkreslené nebo úplně falešné názory na ně, znemožňuje, aby se s
procesem jejich úplné a věčné eliminace cokoliv udělalo. Jestliže máte o
čemkoli zkreslené nebo falešné poznání, jelikož je zkreslené a falešné, pokud jej
máte, negativní stav nemůže být eliminován. Koneckonců, ne-život negativního
stavu a jeho ego, jakož i lidský život, jsou zakořeněny ve zkresleních a
falešnostech. Nemohou mít žádná jiná pojetí, protože jejich pseudojsoucno a
pseudobytí byly vybudovány na popření, odmítnutí a eliminování čehokoli
obsaženého v pozitivním stavu, v jeho pravém životě a v jejich ‚já jsem‘. Proto,
pokud jsou pozitivní stav nebo život jako takový a jeho ‚já jsem‘ založeny na
principu pravdy a správnosti, v tom případě by opačné faktory nemohly být
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ničím jiným než zkresleninami a falešnostmi. Z toho důvodu, pokud máte na
tato fakta zkreslené nebo falešné názory, jste v negativním stavu, jste negativní
stav, máte ne-život a namísto ‚já jsem‘ máte stavy ega.
Jednou z nejdůležitějších prací, kterou v tomto ohledu vykonávají členové
Nového vesmíru a konvertovaní pseudotvůrci, jakož i vy, Moji praví
představitelé na planetě Nula, je uvést do pozornosti každého a zpřístupnit
každému v negativním stavu a v lidském ne-životě faktor ‚já jsem‘ versus jejich
ego. Každý v negativním stavu a v lidském životě je mylně přesvědčen, že jejich
ego je s ‚já jsem‘ buď vzájemně zaměnitelné, nebo je to pravé a jedině možné
‚já jsem‘. V této době je do jejich pozornosti uváděno, že to tak není a že pravý
život nebyl nikdy zakořeněn v jejich egu. A nejen to, ale jejich ego je zdrojem
mnoha, pokud ne všech jejich problémů. A zároveň je jim poskytnuta příležitost
zbavit se svého ega odmítnutím pseudofaktu, že jejich ego má nějaký pravý
život samostatně a sám o sobě. Každý, kdo to uzná a souhlasí s tímto procesem
zbavování se svého ega, je uveden do situace, při které je jeho/její původní ‚já
jsem‘, pochované a zatlačené hluboko do jejich nevědomí, které je ale zároveň
zdrojem jejich schopnosti vnímat sebe sama jako jsoucích naživu a majících
život - i když tento fakt původně odmítli - probuzeno a stává se pravou
identitou jejich vlastních jedinečností, odlišností a individualit; začínajíce tak
opět jejich život v pravém životě a v jejich pravém ‚já jsem‘.
Co musíte v tomto ohledu jasně pochopit, Petře, je, že v původním procesu
vynalézání, aktivace a budování ne-života a ‚ne-já jsem‘, aby bylo umožněno
uspět v této snaze, bylo nutné potlačit, zatajit, obalit a uvěznit pravé ‚já jsem‘ a
uvést jej do režimu nedostupnosti ve vztahu k vědomé mysli, aby neměl nikdo
v ne-životě žádné poznání a přístup k nejdůležitějším informacím o tom, kdo je
a co je to vlastně pravý život. Jak víš, pouze z pozice pravého ‚já jsem‘ bylo
možné pojmout, pochopit, porozumět, zjistit a přijmout jasné poznání své
identity, své jedinečnosti, odlišnosti a individuality, jakož i významu svého
života a co je to vůbec život všeobecně. Takže, pokud jste si vědomi a pokud
máte plný přístup ke svému ‚já jsem‘, neexistuje žádná možnost vynalézt,
aktivovat a vybudovat jakýkoliv jiný typ života, to jest ne-života, jedině pravý
život pozitivního stavu. Aby bylo toto úsilí úspěšné, za účelem získání porovnání
mezi životem jako takovým a jeho pravým ‚já jsem‘ na jedné straně, a neživotem a ‚ne-já jsem‘ na straně druhé, bylo nutné nějak se bez toho ‚já jsem‘
obejít. Nestačilo ale jen obejít se bez něj nebo, abych byl přesnější, uzavřít
jakýkoliv přístup k němu, ale velmi rozhodující bylo nahradit jej něčím, co by se
do určité míry podobalo originálnímu ‚já jsem‘, co by ale ve své pravé
přirozenosti nemělo s přirozeností pravého ‚já jsem‘ nic společné. A nejen to,
ale co by ve své přirozenosti obsahovalo všechno, co by bylo v protikladu se
vším, z čeho pozůstává pravé ‚já jsem‘. Pouze na základě takového vynálezu by
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mohla dospět do své škodlivé zralosti možnost aktivace a nastolení ne-života a
jeho ega nebo falešného ‚já jsem‘. Jak z těchto faktů vidíte, ego se stalo
falešným ‚já jsem‘. Důvod, proč ego označujeme za falešné ‚já jsem¨, je ten, že
bylo nutné každého v ne-životě oklamat, přesvědčit je, že jejich ego je ve
skutečnosti jejich pravým ‚já jsem‘. Nakonec, z pozice jejich ega jsou schopni
říci ‚já jsem‘. Ale povědět to je jedna věc, a být takový je věc jiná. To, že jejich
ego nemá nic společné s pravým ‚já jsem‘, lze zjistit z faktu, že nikdo v lidském
životě i v žádné oblasti zóny vymístění a v žádném z jejích Pekel nemá
absolutně žádné náležité a správné poznání, nebo vůbec žádné poznání o tom,
kdo je a proč je tam, kde je a proč je tam tehdy, kdy tam je. Jak si pamatuješ
z Doplnění 15 v Korolariích..., kdyby měli jasně vědět, kdo jsou, v tom případě
by jejich individuální ne-život konkrétně a všeobecně ne-život negativního stavu
jednoduše přestal existovat. Nebo by jej nebylo možné vůbec vynalézt,
aktivovat a vybudovat.
Jak z těchto logických tvrzení vidíte, abyste něco udělali s negativním stavem,
ne-životem, lidským životem a jejich stavy ega, je zřejmé, že nejdříve musíte
napravit tuto situaci ohledně nenáležitého a nesprávného poznání, co, kdo a
proč byl zdrojem původu ne-života a stavů ega. Toto je úplně prvním kolem
v procesu této eliminace. Toto kolo je nanejvýš potřebným základem, na
kterém se uskutečňuje tento proces eliminace. Vy, jako Moji praví
představitelé, se máte dozvědět o těchto faktech v lidském životě, abyste mohli
vytvořit nezbytné podmínky pro jejich zpřístupnění celému lidstvu. A nejen to,
ale také souhrnně všem těm pseudosvětům, kde kvete a prosperuje tento neživot a jejich ega. Zatímco pro pravé lidské tvory a pro všechny ostatní
obyvatele planety Nula bude toto poznání zatím ve stavu dostupnosti,
zaregistrováno v hlubokých zákoutích jejich nevědomé mysli, pro ty tvory a
ostatní v zóně vymístění, kteří jsou spojeni s vámi a kteří získají toto klíčové
poznání na základě procesu vašeho čtení těchto informací, se registruje přímo
v jejich vědomé mysli tím samým způsobem, jako je to u vás, Mých
představitelů, kteří čtete tato slova. Také u každého v pozitivním stavu a ve
všech jeho světech a dimenzích se tyto informace okamžitě registrují v jejich
vědomých myslích (samozřejmě, oni nemají nevědomou mysl!).
Jak tedy z těchto skutečností vidíte, i když se na první pohled všechno, co je zde
zjevováno a co bylo zjeveno v předcházejícím Dialogu (123) i v některých
dalších Dialozích a v Novém zjevení všeobecně, co se zabývá touto záležitostí,
zdá být abstraktní a nehmatatelné, zdánlivě bez jakéhokoliv praktického využití,
v pravé skutečnosti obsahu toho je pravdou opak. Pro všechny jsou to nanejvýš
potřebné informace na započetí procesu eliminace negativního stavu, jeho neživota, lidského života v jeho negativních aspektech a stavech ega. A vy, jako
Moji praví představitelé, jste nositeli a reflektory těchto životně důležitých,
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klíčových a významných informací a poznání. Z hlediska vaší lidské mysli
nemáte ani ponětí, co to znamená zvěstovat a přinášet tato poznání a
informace všem, kteří jsou s vámi spojeni. Pamatujte si to a nepodceňujte naše
filosofické diskuse. A toto nás přivádí k záležitosti papežova prohlášení. Jak víš,
před pár dny papež církve římskokatolické požádal celé lidstvo o odpuštění za
všechny hříchy (ohavnosti a krutosti), které stihla římskokatolická církev
napáchat během uplynulých dvou tisíc let. Má toto prohlášení nějaký duchovní
význam? A pokud má, jaký je a jak se to týká čehokoliv, co je obsaženo v těchto
Dialozích a v Mém Novém zjevení všeobecně?
Z papežova prohlášení lze vyvodit dva důležité aspekty a významy. První se týká
něčeho, co bylo mnohokrát opakované v těchto Dialozích a co se týká vaší
práce zpřístupňování všech informací a poznání obsažených v Mém Novém
zjevení lidstvu. Prvním dopadem tohoto zpřístupnění, které je předzvěstí úplné
a kompletní eliminace negativního stavu a lidského života v jeho negativních
aspektech, bylo papežovo uznání, že jeho církev hřešila nebo páchala
nevýslovná zvěrstva vůči lidstvu (v jakékoli formě a míře). Jestliže něco takové
jako církev, která má být ztělesněním a nositelem nejvýznamnějších aspektů
duchovního života a jeho pravdy a dobra, je schopna takových krutých a
ohavných skutků, jaké spáchala římskokatolická církev během těchto dvou
tisíciletí, potom v tom případě konkrétně ta církev a všeobecně náboženství
jsou vynálezem Pekel a neobsahují ve své vlastní instituci žádnou pravdu nebo
dobro. toto je úplně prvním zrnkem pravdy, které je uvedeno do pozornosti
každého v lidském životě a v negativním stavu. Za to, že takový krok bylo vůbec
možné uskutečnit, lze děkovat všemu, co bylo zjeveno v Mém Novém zjevení, a
zejména v těchto Dialozích. Bez jejich dostupnosti by bylo vyloženě nemožné,
aby papež přišel na myšlenku, že jeho církev, která byla ve svých aktivitách a
doktrínách považována za neomylnou, mohla zhřešit. Toto je pozitivní výsledek
tohoto prohlášení a uznání, jakož i dostupnosti Mého Nového zjevení i těchto
Dialogů. A v tomto ohledu toho přijde víc. Nyní má celé lidstvo skrze prohlášení
papeže vědomé poznatky o pravdě v této věci, vidouce věci takové, jaké jsou, a
ne takové, jak je nimi krmilo příslušné náboženství.
Druhý aspekt má negativní konotaci. I když papež uznal - a požádal lidstvo o
odpuštění - že jeho církev zhřešila, přesto zapomněl uvést do pozornosti
každého důvody, které stály v pozadí krutých skutků církve. A co se skrývá za
takovým ohavným chováním a skutky, jako byly ty, které páchala
římskokatolická církev, jakož i všechny ostatní církve? Lze to najít v jejich
doktrínách, učeních a dogmatech, které neobsahují nic jiného než čistá
zkreslení a falešnosti o všech duchovních záležitostech; o tom, Kdo JSEM a jaká
je vůbec Má Pravá Přirozenost; o přirozenosti pozitivního stavu, přirozenosti
negativního stavu a přirozenosti lidského života. Taková zkreslení a falešnosti
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plně ospravedlňují jakékoli skutky, které páchají a budou páchat příslušné
církve, pokud se budou držet svých příslušných doktrín, učení a dogmat. Papež
neukázal žádnou tendenci veřejně odsoudit doktríny, dogmata a učení
římskokatolické církve. A toto je past negativního stavu a renegátů. Jestliže se
přidržujete všech těchto zkreslení a falešností, vnitřně se nic nezměnilo. Na
základě takových prohlášení a uznání lze učinit pouze vnější změny. Taková
změna se ale nepočítá, protože nebyla zvnitřněna, a tudíž nemá žádnou moc na
uskutečnění nějaké skutečné změny. Tuto situaci můžeme považovat za
podvedení lidstva, protože nyní bude negativní stav jevit jako upřímný, poctivý,
pokorný a kající se za všechno, co rozpoutal v celém Stvoření. A jelikož příčinné
důvody a faktory všech jejích krutostí a ohavností, odrážejících se v životě
římskokatolické církve, jakož i ve všech ostatních církvích, nejsou uváděny do
pozornosti nikoho a nejsou následně odstraňovány a nahrazovány Absolutní
Pravdou, nedochází k žádným skutečným změnám. Ve skutečnosti je pravdou
opak: nyní, uznáním a zveřejněním svých hříchů a zdánlivým projevem lítosti
pouze potvrzují v mysli lidstva, že jejich učení, doktríny a dogmata jsou správná
a že odrážejí pravou realitu pozitivního stavu, duchovních principů, Mé Pravé
Přirozenosti, významu negativního stavu a významu lidského života.
Koneckonců, kdyby nebyly, nikdy by nebyly schopny přijít s takovým pozitivním
a žádoucím uznáním a oznámením.
Takže, pokud se všechny církve nadále s nezmenšenou silou přidržují svých
učení, doktrín a dogmat, ať učiní kolik chtějí prohlášení a přiznání ohledně
svých hříchů a ať by vypadaly jakkoliv lítostivě, v jejich způsobu života se nic
nezměnilo. Ve skutečnosti na základě tohoto faktoru velmi účinně přispívají
k pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula i jinde. A toto je zmíněná
past, nastavená renegáty prostřednictvím papežova prohlášení a proklamace.
Zvěstuje pokračování závěrečné fáze v procesu pseudovítězství negativního
stavu. Nedejte se proto ničím z toho oklamat. Negativní stav má stále zájem
pokoušet se přesvědčovat lidi, jak je dobrý a ctnostný. Jinak by jej lidé nepřijali.
Dobrý příklad tohoto úsilí lze najít v něčem takovém, jako je exorcismus, který
vykonávají na takzvaných posednutých lidech někteří katoličtí kněží a ostatní.
Tuto záležitost původně nastolil Dan z New Yorku krátce předtím, než se začaly
tvé fyzické problémy a utrpení, Petře. Takové skutky a exorcismus máte chápat
takovým způsobem, jak je popsáno výše v uvedených dvou aspektech. Pozitivní
konotace takového skutku, ať jej vykonává kdokoliv a ať je vykonáván na
základě jakékoliv doktrinářské pozice, je ve faktu ilustrace a demonstrace, že
negativní stav skutečně existuje a že jeho členové jsou v určitých omezených
případech schopni posednout některé lidi, kteří na základě předcházející
dohody souhlasili, že zobrazí tento čin. Tento čin zároveň ilustruje, že se lze
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z takového posednutí osvobodit, a lze tedy začít vést normální život bez toho,
aby byl člověk omezen takovým posednutím. Toto je pozitivní aspekt.
Takové skutky mají ale víc negativních aspektů než pozitivních. To, jak máte
chápat toto prohlášení, spočívá ve faktu, že negativní stav se svým
následovníkům vždy potřeboval prezentovat jako charitativní a ctnostné zřízení.
Jinak by ho nikdo nemohl akceptovat. V tomto ohledu tedy svým démonům
nebo zlým a negativním duchům umožňuje, ať se jedná o jakýkoliv případ, aby
vstoupili do lidského těla výhradně za tím účelem, aby byli prostřednictvím
náboženských rituálů vyhnáni; za prvé proto, aby mohl být negativní stav
vnímán pouze v pozitivní konotaci; a za druhé proto, a to je nejdůležitější, aby
potvrdili pravdivost všech učení, doktrín a dogmat, na kterých jsou vybudovány
příslušné církve. Koneckonců, pokud je nějaký kněz nebo jakýkoliv jiný člen
kléru schopen za použití doktrín, dogmat a učení své příslušné církve vyhnat
z lidského těla nějakého démona nebo zlého a negativního ducha, zejména
pokud se to vykoná ve jménu Božím, nebo v tomto případě ve jménu Otce,
Syna a Ducha Svatého, nebo Ježíše Krista, nebo ve jménu kohokoliv, jehož
jméno používají, potom v tom případě musí být všechna učení, doktríny a
dogmata jejich příslušné církve pravdivá. Jinak by ten exorcismus nefungoval.
A takto je nastavena past negativního stavu, aby držela lidi a ostatní tvory a
sub-tvory své domény v hluboké temnotě ohledně skutečné pravdy týkající se
Mé Přirozenosti, přirozenosti Mého pozitivního stavu a přirozenosti lidského
života. Z tohoto důvodu vládcové negativního stavu dovolili nejen to, aby byly
takové exorcismy úspěšné, ale ve skutečnosti je tak vynalezli, aby tím
zvěčňovali jejich věc ad infinitum. Není to tedy tak, jako kdyby se jedna frakce
pokoušela porazit jinou frakci negativního stavu, jak by to mohlo být v mnoha
jiných případech, ale jak vidíte z výše uvedeného, je to přesně vynalezený
podvod, aby každého drželi ve své doméně a v lidském životě tak, jak je, bez
toho, aby mu dovolili vidět jakoukoliv pravdu o této věci nebo o čemkoli jiném.
Abychom si to tedy shrnuli, pokud nejsou jakékoliv takové činy vykonány
z pozice Mé Nové Přirozenosti a prostřednictvím Mého Nového zjevení, mají
čistě negativní původ a jejich účelem je znemožnit všem v negativním stavu a
v lidském životě, aby konvertovali do pozitivního stavu. Takové činy jsou
speciálně navrženy za tímto účelem. Pokud fungují, nikdo by ani jen nepomyslel
na konverzi do pozitivního stavu, protože by si na základě faktoru zdánlivě
pozitivních aspektů a výsledků takových činů myslel, že se nachází v pozitivním
stavu. Konkrétní příklady hovoří milionkrát hlasitěji než jakákoli slova. Nakonec,
jestliže jsou takové exorcismy dovoleny, nebo dokonce připraveny vládci
negativního stavu, potom v tom případě je negativní stav skutečně pozitivní. A
takto funguje podvod negativního stavu - prezentuje lidem negativní stav jako
pozitivní, aby neměl nikdo žádnou tendenci nebo přání změnit cokoli ohledně
276

svého pseudoživota nebo ne-života. Znovu opakuji, nedejte se ničím z toho
oklamat. Existuje mnoho takových vynálezů, zosnovaných členy negativního
stavu, a nyní renegáty a jejich poskoky, pomocí kterých se snaží držet své členy
a lidi tam, kde jsou, bez toho, aby vůbec uvažovali o nějaké alternativě, že
skutečně existuje nebo je k dispozici nějaký jiný typ života, úplně odlišný od
jejich ne-života, aby do něj konvertovali. Jde tu o zcela jasnou záležitost:
Všechno se tu zužuje na zkreslení a falešnosti obsažené ve všech učeních,
dogmatech a doktrínách příslušných církví a náboženství. Když jsou taková
učení, dogmata a doktríny prezentovány jejich členům jako inspirované nebo
jako přicházející od Boha, Ježíše Krista, Alláha, Buddhy, Krišny, nebo od
kohokoliv, jehož jméno za tím účelem používají, podle jejich mínění nebo
názoru musí být ve všech svých aspektech nevyvratitelné a pravdivé. Nic jiného
není možné, ba ani žádoucí. Pokud se lidé drží nesprávných, zkreslených a
falešných názorů na Mou Pravou Přirozenost a na všechno, co se jí týká, jakož i
na to, kdo skutečně jsou a jaká je jejich přirozenost a přirozenost pozitivního
stavu, negativního stavu a lidského života, jejich členství v negativním stavu
nebo v ne-životě a ‚ne-já jsem‘ je zajištěno nepřetržitě a nepřerušovaně.
A tu přichází vaše role, které se máte jako Moji praví představitelé na planetě
Nula chopit. Tím, že máte toto důležité poznání, týkající se všech správných
duchovních faktorů života jako takového a týkající se Mé Nové Přirozenosti,
Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘ a vašeho pravého ‚já jsem‘, přirozenosti lidského
života a negativního stavu všeobecně, a aplikováním toho poznání ve všech
aspektech vašeho života, dáváte důležitý příklad všem lidem i ostatním tvorům
a sub-tvorům negativního stavu ohledně toho, jaká je pravda o tom všem. Tím
je připravujete na to, aby v jednom časovém bodě zjistili a spatři, že jejich
názory na všechny tyto záležitosti byly čistými zkresleninami a falešnostmi. Na
základě náležitého porovnání toho, co máte vy, s tím, co mají oni, budou
schopni učinit v tomto ohledu správné rozhodnutí a vzdát se svého ne-života,
svého ‚ne-já jsem¨- svého ega - a znovu získat pravý život, život jako takový, a
opět objevit své pravé ‚já jsem‘. Na základě takového znovuobjevení úplně
jasně uvidí, že patří do pozitivního stavu nebo do pravého života, a tedy
nakonec ke Mně. Jak z těchto faktů vidíte, vaše role je v tomto ohledu velmi
důležitá, důležitější, než si dokážete představit svou vědomou myslí nebo
lidskými aspekty vaší přirozenosti. Pokud nadále studujete a aplikujete
všechno, co je obsaženo ve všech zdrojích Mého Nového zjevení, ve vašem
osobním, individuálním, jedinečném a odlišném životě, plníte si své poslání,
kvůli kterému jste souhlasili se svým bytím na planetě Nula v typickém lidském
životě. A toto je všechno, co jsem vám všem chtěl v této chvíli oznámit.
Peter: Děkuji Ti velice za toto zjevení. Moc mě potěšilo a velmi si jej vážím. Je
ještě něco, co bys nám chtěl dnes oznámit?
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Pro tuto chvíli máme dost.
Musíš si odpočinout kvůli tvému křehkému fyzickému stavu.
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Dialog 125
17. března 2000
Peter: Podle mého dojmu nebo pocitu se děje něco neobvyklého. Domnívám
se, že se to týká něčeho, co se děje v duchovním světě spíše než na planetě
Nula a v zóně vymístění, i když s možnými budoucími důsledky i pro ně. Nějak
se to odráží v mém současném duchovním a fyzickém stavu. kromě toho, Dr.
Beth Ann Voienová poprosila o objasnění některých termínů, které se vyskytují
v Dialogu 100. Protože mám v současné době vědomý přístup k Tobě a ke
členům své duchovní rodiny, možná to znamená, že bys chtěl hovořit o těchto
záležitostech. Samozřejmě, jako vždy, než odpovíš na mou vlastní prosbu,
možná bys chtěl nejprve hovořit Ty o něčem, co považuješ za vhodné v této
konkrétní době.
Pán Ježíš Kristus: Máš úplnou pravdu, Petře, ohledně tvých pocitů, že se na naší
straně děje něco neobvyklého, co se velmi silně odráží ve vnímatelných a
zřetelných změnách tvého osobního duchovního a fyzického stavu. O tom ale
budeme hovořit trochu později v tomto Dialogu. A Ano, Petře, chtěl bych
hovořit nejdříve o něčem jiném, než se budeme věnovat vysvětlení tvých pocitů
a stavu a prosbě Beth Ann o objasnění jistých termínů, které se vyskytují ve
zmíněném Dialogu 100.
V této chvíli bych se rád dotknul záležitosti vyvážení. Tato záležitost byla
vznesena mnohokrát v knihách Nového zjevení Pána Ježíše Krista. nicméně,
současná konotace tohoto slova má ale trochu odlišný smysl a význam. Nejde o
vyvážení pozitivního stavu versus negativní stav a naopak, ale o něco jiného.
V tomto ohledu by bylo lepší použít slovo – zrovnoprávnění všech principů,
které jsou základem plnosti a kompletnosti života jakéhokoliv jedince, kdekoliv,
především ale v pozitivním stavu a v životech Mých představitelů na planetě
Nula. Jak si pamatuješ a jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, princip
zrovnoprávnění všech aspektů jedincova života a života pozitivního stavu je
hlavním stavebním blokem, na kterém závisí pravý a ryzí život pozitivního stavu.
Tento faktor reflektuje skutečnost, že ve Mně je všechno ve stavu a procesu
Absolutního Zrovnoprávnění. Jestliže všechny sentientní entity v pozitivním
stavu odvozují svůj život z Mé Absolutní Přirozenosti, která je, mimo mnoha
jiných věcí, zakořeněna v tomto klíčovém, životně důležitém a závažném
zrovnoprávnění, v tom případě nesou a reflektují ten samý stav – snahu o úplné
a kompletní zrovnoprávnění všeho, co obsahují a z čeho se skládají. Tento
princip dělá jejich život nejen možným, ale i harmonickým, soudržným a dobře
vyváženým.
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Takže jak víš, aby došlo k nepříznivé realizaci ne-života negativního stavu, bylo
nutné vzdát se tohoto uspořádání. Jestliže je pravý život nebo život jako takový
založen na principu zrovnoprávnění a jestliže je smysl toho života zakořeněn ve
vytváření možnosti, aby se všechno, co je v tomto životě obsaženo,
rovnoměrně manifestovalo, uskutečnilo, realizovalo a přerozdělilo, potom
v tom případě ne-život negativního stavu a jeho lidský ne-život musel být
založen na úplně opačných principech – na principech nerovnosti,
nerovnováhy, jednostrannosti a upřednostňování jednoho principu před
nějakým jiným principem, se kterým by takové uspořádání tvořilo základ jejich
vlastního ne-života. Pokud pokračujete v tomto zrovnoprávnění a pokud se jej
držíte, není možné vynalézt, aktivovat a vybudovat nic, co je obsaženo a co je
přirozeností ne-života negativního stavu.
Dalším bodem, který je třeba si zde uvědomit, je to, že pravá přirozenost pojetí
‚já jsem‘ a pravý život jakéhokoliv ‚já jsem‘ jsou založeny na principu
zrovnoprávnění všeho, z čeho se jakékoliv ‚já jsem‘ skládá. Proto, aby byl někdo
někým nebo aby ten někdo mohl formulovat a mít privilegium být svým
vlastním ‚já jsem‘, cokoli, z čeho se takové ‚já jsem‘ skládá, musí být ve stavu
zrovnoprávnění a rovnováhy. V okamžiku, jak je tento základní princip
jakýmikoliv prostředky a způsoby porušen, ten někdo, a jeho/její ‚já jsem‘,
přestává mít privilegium být tím, čím a kým je ve svém jedinečném, odlišném a
individuálním ‚já jsem‘. V tom okamžiku taková osoba ztrácí svůj život a své
pravé ‚já jsem‘ a ocitá se v ne-životě a ve stavech ega. Jak tedy z tohoto
základního principu vidíte, ne-život a jeho ego jsou založeny na totálním
porušení všech aspektů tohoto principu. Toto je jeden z mnoha prostředků,
prostřednictvím kterého bylo možné vynalézt, aktivovat a vybudovat ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega.
V tomto ohledu můžete říci, že kromě dalších věcí, diskutovaných
v předcházejících Dialozích, šlo o nastolení skutečnosti zrovnoprávnění a
vyvážení. Otázkou bylo opět to, zda je tento stav vyvážení a zrovnoprávnění
skutečně jedním z nejzákladnějších principů pravého života nebo života jako
takového a ‚já jsem‘ a zda to, co všechny sentientní entity v té době v tomto
zažívaly, bylo skutečně něčím, co se nazývá zrovnoprávnění a vyvážení. Opět,
otázka byla následující: Jak můžete jistě vědět, se stoprocentní jistotou, zda to,
co máte a co zažíváte a co je základem vaší možnosti mít tento život a své
vlastní jedinečné, individuální a odlišné ‚já jsem‘, je skutečně tak, pokud
nemáte žádné porovnání s něčím, co nemá tu stejnou přirozenost? Jinými
slovy, jak můžete vědět, zda jsou váš život a vaše ‚já jsem‘ závislé na principech
zrovnoprávnění a vyvážení a zda jsou v nich zakořeněny, pokud tam někde
venku neexistuje nic, co by vás mohlo přesvědčit o pravdivosti tohoto principu?
Nakonec, co je to zrovnoprávnění a vyváženost/rovnováha? Jak pojmout,
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pochopit a porozumět tem termínům, pokud tu není nic, co by bylo zcela
odlišné od toho, co máte nebo, lépe řečeno, co si myslíte, že máte? Jsou váš
život a vaše ‚já jsem‘ skutečně zakořeněny v těchto principech? Jak byste je
mohli definovat, pokud nemáte žádný základ nebo základnu, na kterých by
mohla být taková definice formulována?
Toto byla filosofická a mystická otázka, kterou bylo třeba zodpovědět jediným
způsobem, který by byl přesvědčivý a zkušenostně přípustný – dovolením
založit životní styl ne-života a jeho ega, který by byl postaven na úplně a
kompletně opačných principech – v němž by nebylo nic zrovnoprávněno a
vyváženo a všechno by bylo v totálním nepořádku a v rozporu se vším, co by se
byť i jen vzdáleně podobalo něčemu takovému, jako je zrovnoprávnění a
vyvážení. Zároveň, aby byly takový ne-život a ega úspěšně nastoleny, bylo
nezbytné pro všechny účastníky v tom ne-životě ustanovit dvě věci: Za prvé, že
žádný jiný pravý život vůbec neexistuje; a za druhé, že cokoliv, co mají a zažívají,
je jediný možný život a že způsob, jakým žijí svůj ne-život, je úplně a kompletně
normální stav věcí. Nic jiného není možné a uskutečnitelné. Takové uspořádání
bylo zcela nevyhnutelné, aby byl vůbec takový ne-život se svými egy umožněn.
Jakékoli uvědomění principů zrovnoprávnění a vyváženosti, a co to je a jaké to
je být v takové situaci nebo stavu a procesu, by anulovalo jakýkoliv pokus
vybudovat trvale cokoliv, co je obsaženo v ne-životě a jeho egu. Zároveň bylo i
z pozice členů pravého života nebo života jako takového nezbytné dočasně
zatajit skutečné důvody, zdroj a původ ne-života nerovnosti a nevyváženosti,
aby nikdo v pravém životě nebyl rušen přímým poznáním, proč bylo vůbec
dovoleno nebo umožněno, aby něco takového jako ne-život vstoupilo do svého
vlastního ne-života.
Důvodem tohoto nezbytného uspořádání byl fakt, že pokud by jim takové
poznání bylo k dispozici, nebo kdyby bylo obsaženo v jejich úplné paměti,
zažívali by něco, co by nemohlo být integrální složkou jejich pravého života a
jejich ‚já jsem‘ – vinu a výčitky svědomí za to, že si dovolili pochybovat o
pravdivosti svého života a všech podmínek, za kterých by ten život mohl být
vybudován, uskutečněn a realizován. Jestliže by prožívali takové emoce,
nemohli by zažít už nic, o je obsaženo v pravém životě. V tom případě by
automaticky vypadli do ne-života – negativního stavu a zóny vymístění.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, pokud můžete – a toto je něco nového – je
to, že ve Své Absolutní Předvídavosti a Poznání všech a všeho jsem byl jasně
schopen předvídat, jaké druhy otázek budou kladeny nebo jaké druhy
pochybností proniknou do myslí sentientních entit ohledně jejich kondice,
jejich života a všeho, co se jich týká. Z toho důvodu jsem učinil prozíravá
opatření a vytvořil příznivé podmínky pro získání správných, zkušenostních a
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přesvědčivých odpovědí na všechny jejich možné otázky a možné pochybnosti,
tím, že jsem dovolil něco, co by je nad jakoukoliv pochybnost přesvědčilo, že to,
co mají a z čeho pozůstávají, a to, na jakém základu je postaven jejich pravý
život a jejich ‚já jsem‘, je skutečné a pravdivé.
Toto je důvod, proč byl skutečný původ těch otázek a pochybností před nimi
utajen a proč byly způsoby a důvody nastolení a manifestace ne-života
negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg až do této chvíle zahaleny
velkým tajemstvím. Jediné, co každý věděl, bylo to, že existuje pravý život,
pravý život ‚já jsem‘ a ne-život, lidský ne-život a ne-život ‚ne-já jsem‘ nebo eg.
Kromě toho, na pozitivní straně bariéry věděli, že jsou schopni porovnat svůj
druh pravého života nebo života jako takového s tím, co je obsaženo v neživotě a lidském ne-životě.
Na druhou stranu, na negativní straně bariéry vůbec nevěděli, jaké je to být a
existovat v něčem, co se nazývá život pozitivního stavu. Kdyby věděli, jaké je to
na pozitivní straně a co je to pozitivní stav a jeho pravý život, neexistovala by
nikdy žádná možnost vybudovat a manifestovat ne-život negativního stavu a
jeho lidský ne-život, jakož i jejich ega. V tom případě by otázky a pochybnosti,
které pronikaly do sentientních myslí, nemohly být nikdy náležitě zodpovězeny
ani vyřešeny k jejich úplné spokojenosti. Jestliže by se jednalo o tento případ,
sentientní mysl by neustále trpěla svými pochybnostmi a nejistotou. Jakékoli
takové pochybnosti a nejistota by dopředu zabránily plnému prožívání,
zakoušení a manifestaci pravého života. Doposud však nikdo nevěděl, proč bylo
dovoleno, aby se událo nebo aby bylo takovým způsobem nastoleno cokoli
takové povahy. A nejen to, ale všichni předpokládali, že toto uspořádání bude
pokračovat do věčnosti.
Důvod, proč bylo dovoleno, aby tento dojem přetrvával v předpokladech všech
až do zpřístupnění Mého Nového zjevení, které se zabývá touto důležitou
problematikou, byl ten, aby mělo pseudojsoucno a pseudobytí negativního
stavu a jeho lidského ne-života takový dojem, že to takto má být do věčnosti a
že žádné jiné uspořádání není uskutečnitelné nebo možné. Jakékoliv poznání
dočasnosti nebo pominutelnosti jejich pseudoživota nebo ne-života by
anulovalo potřebu poučení o jejich přirozenosti. Neexistovala by žádná
pohnutka nebo motivace pokračovat v ilustraci a demonstraci takového neživota. Na druhou stranu, takové plné poznání na straně těch, kteří jsou
umístěni v pravém životě pozitivního stavu, by znemožňovalo, aby bylo všechno
takové, jaké to je; namísto toho by bylo všechno jako kdyby, a ne tak, jak je.
Jak víš, z něčeho, co je jako kdyby, a ne tak, jak je, se nelze naučit nic zásadní,
podstatné a důležité povahy.
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Toto je důvod, proč jsem ve Své Absolutní Předvídavosti uspořádal všechno tak,
jak to bylo do tohoto okamžiku, abych dal plnou a kompletní příležitost
manifestovat všechno, co bylo třeba, aby byly dány odpovědi na všechny
možné otázky a aby se utišily všechny možné pochybnosti v sentientních
myslích všech sentientních entit, které by těmi pochybnostmi byly sužovány. Je
řečeno ‚byly by‘, a ne že byly. Toto je důležitá záležitost předvídavosti. Nebylo
nutné čekat, až ty otázky a pochybnosti proniknou do jejich myslí. Kdyby bylo
dovoleno, aby takové otázky a pochybnosti úplně pronikly do jejich mysli, zcela
by anulovaly jakoukoliv možnost jejich přežití v dostupném rámci jejich pravého
života, nebo života jako takového, pozitivního stavu. Otázky a odpovědi
takového charakteru nepatří do pravého života pozitivního stavu, protože ten
život je založen na úplné jasnosti a chápání všeho, co mají k dispozici. Proto,
aby se zabránilo rozpadu pravého života pozitivního stavu a aby se zachovala
jeho integrita, odpověděl jsem na všechny otázky předtím, než pronikly do
jejich mysli subjektivně, uspořádáním všeho uvnitř tohoto cyklu času/stavu tak,
jak to bylo až do tohoto okamžiku.
Nuže, toto je velmi náročná koncepce na pochopení lidským aspektem vaší
mysli. Pokud myslíte a pokud chápete věci časoprostorovým, lineárním
způsobem, takové koncepce vám nedávají příliš velký smysl, pokud vůbec
nějaký. Nezapomínejte ale ani na vteřinu, že všechno se to dělo v bezčasovém a
bezprostorovém stavu. Proto se předvídání těchto otázek a pochybností
v bezčasové a bezprostorové kondici i všechny tyto otázky a pochybnosti jako
takové a samy o sobě, když měly být položeny a manifestovány prostřednictvím
sentientních entit z té bezčasovosti, děli v diskrétní modalitě simultánně a
synchronně. Co to znamená – simultánně a synchronně? To znamená, že
v diskrétní modalitě se události dějí přesně ve stejném čase/stavu. Ale
v okamžiku, kdy je aplikujete na subjektivní vnímání jedincova vlastního jsoucna
a bytí ve vztahu k Absolutnímu Stavu, stanou se postupnými, jedna
předcházející druhou nebo jedna následující za druhou. Takže dříve, než dojde
v pravé realitě života k tomuto předcházení a následování, z bezčasové a
bezprostorové diskrétní modality jsou všechny odpovědi poskytnuty takovým
způsobem a formou, ve kterých je sentientním myslím umožněno subjektivní
vnímání všech událostí – postupně, předcházející jedna druhou a následující
jedna za druhou.
V diskrétní modalitě je vzhledem k jejímu simultánnímu a synchronnímu
charakteru a vzhledem k totální vzájemné separaci všech jejích událostí možné
a uskutečnitelné zodpovědět všechny otázky a pochybnosti předtím, než
proniknou do sentientní mysli při jejich aplikování na její subjektivní spojitý
modus. Toto je důvodem, proč se předpokládalo, že existence ne-života
negativního stavu a jeho lidského ne-života je paralelní s pravým životem
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pozitivního stavu a že jsou vzájemně nezávislé, ale také, že jsou jakoby
samostatně a samy o sobě, bez jakýchkoli příčinných faktorů své existence,
zejména na straně ne-života negativního stavu, jak to vyplývá z těch otázek a
pochybností; a navíc, že toto uspořádání má být vždy takové, jaké je a že
při současném způsobu života a ne-života nikdy nenastanou žádné změny. Jak
víš, takové předpoklady jsou podporovány všemi těmi prohlášeními v různých
takzvaných svatých knihách, jako je například křesťanská Bible.
Jak můžete vytušit z výše uvedeného popisu, existuje objektivní, diskrétní
způsob jsoucna a bytí, ve kterém se všechny věci a události dějí simultánně a
synchronně, jsouce vždy vzájemně nezávislé a oddělené, nemajíce žádné jiné
spojení než pomocí tajemných souvztažností; a potom existuje subjektivní
způsob, ve kterém se všechny věci a události dějí v postupné a spojité modalitě,
jsouce vzájemně závislé v tom smyslu, že první předchází druhou a ta druhá
následuje po té první. V objektivní, diskrétní modalitě, protože se všechno v ní
děje vždy tady-a-teď, bez časového nebo prostorového faktoru, a protože tam
neexistuje žádné přímé a zjevné vzájemné propojení mezi nimi všemi, existuje
možnost, že by všechny odpovědi na jakékoli otázky a pochybnosti, které se
objevují v subjektivní modalitě sentientní mysli postupným a plynulým
způsobem, mohly být vnímány jako kdyby se odehrávali před svým skutečným
vstupem do subjektivní modality sentientní mysli. Subjektivní, spojitá a
postupná modalita sentientní mysli není schopna vnímat přímo nic, co se
odehrává v objektivní, diskrétní modalitě. Proto sentientní mysl v této modalitě
si je velice málo vědoma, nebo si vůbec není vědoma simultánního a
synchronního výskytu všech otázek a pochybností, které do ní pronikají, a všech
současných, takříkajíc, okamžitých odpovědí na ně, předtím, než mohou
proniknout do subjektivní modality jejich vnímání.
Jelikož je ale subjektivní způsob fungování sentientní mysli vždy orientován na
vnímání věcí postupným a spojitým způsobem, vždy, když něco, co se objevuje
na úrovni diskrétní modality simultánnosti a synchronnosti, pronikne do této
subjektivní modality, je to prožíváno jako něco, co bylo, je a bude nezávislé na
té mysli. V tomto případě se to podrobí požadavku subjektivní modality, která
potřebuje prožívat věci tak, jako kdyby byly a budou od jednoho času/stavu ke
druhému času/stavu. Odtud tedy posloupnost a pokračování namísto
simultánnosti a synchronnosti. V subjektivní modalitě vnímání pokračují věci a
události tak, jak pokračují; zatímco v objektivní modalitě vnímání nepokračují
stále dál a dál, ale vždy nastávají přesně v tom samém čase/stavu, bez
jakéhokoliv pocitu předcházení nebo následování.
Vzhledem k tomuto faktu není v subjektivní modalitě vnímání obsaženo žádné
poznání ohledně toho, jak se věci a události dějí nebo odehrávají v objektivní
284

modalitě vnímání nebo v její nespojitosti. Protože jsou ale tyto události a děje
vždy promítány z objektivní modality, objektivní modalita vždy ví přesně
všechno, co se děje v subjektivní modalitě. Koneckonců, všechno vzniká a je
způsobeno vším, co se děje v objektivní modalitě. Ale v okamžiku, kdy je to
promítnuto do subjektivní modality vnímání, protože tato modalita neobsahuje
ve svých schopnostech chápání a vnímání schopnost vidět věci, které se
odehrávají v objektivní, diskrétní modalitě nebo realitě, má velmi malé, nebo
nemá žádné poznání o tom, proč a z jakých důvodů se věci dějí tak, jak se dějí a
kdy a kde se dějí. Proto můžete říci, že mnoho věcí je před subjektivním
způsobem vnímání a reality ukryto.
Jak bylo uvedeno výše, toto uspořádání bylo nutné, aby nebyla uvědomováním
si důsledků, výsledků a následků otázek a pochybností ohledně pravého života
a všeho ostatního, co se toho týká, rušena subjektivní modalita
individualizované, jedinečné a odlišné sentientní mysli a jejího ‚já jsem‘, což by
vedlo k dezorientaci jejich pravého života a života pozitivního stavu všeobecně.
Protože v diskrétní modalitě jejího vnímání se všechno děje simultánně a
synchronně, neexistuje žádné nebezpečí uskutečnění se takové dezintegrace.
Ona nemá žádné prostředky nebo subjektivní osobní čas/stav, aby to
zaregistrovala a aby podle toho jednala na úrovni subjektivní modality vnímání
a reality.
Nicméně, tato situace byla ustanovena pouze na dočasné a přechodné bázi.
Bylo nutné dovolit, aby se uplatnila tato konkrétní struktura – objektivní
modality versus subjektivní realita – aby se umožnilo správné a zkušenostní
zodpovězení všech takových otázek a rozptýlení pochybností. Jinak by nikdy
nemohlo dojít k vybudování a manifestaci negativního stavu v jeho ne-životě a
v jeho lidském ne-životě. V takovém případě by bez získání takových náležitých
odpovědí všechny ty otázky a pochybnosti skutečně pronikly do subjektivní
modality sentientní mysli a způsobily by v ní takovou spoušť, že by nemohla
přežít jejich dopad a uvědomění si toho, jaké důsledky, výsledky a následky by
odpovědi na ně měly.
Tato struktura a zřízení jsou velmi typické pro aktuální cyklus času/stavu/
kondice/procesu. Tato struktura je příhodná jen a pouze kvůli potřebě
zodpovědět všechny ty otázky a eliminovat všechny ty pochybnosti. Avšak, jen
co budou ty otázky plně a vyčerpávajíce zodpovězeny; a jen co budou všechny
pochybnosti změněny na jistotu, že všechno je skutečně tak, jak to má být, a že
život jako takový je skutečně reálný život a nic jiného; a že ‚já jsem‘ je skutečně
‚já jsem‘ a ne jiný stav; a že základ Stvoření a pravé sentientní mysli je skutečně
zakořeněn v zrovnoprávnění a vyváženosti a všem ostatním patřícím ke
struktuře a přirozenosti života jako takového; potom už více nebude nutné
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udržovat tuto strukturu a zřízení. V tom případě vznikne a začne existovat úplně
něco nového a odlišného. Toto nové a odlišné bude základem přirozenosti,
struktury a manifestace následujícího cyklu času/stavu/ kondice/procesu, který
bude následovat po nynějším cyklu. Můžete tedy říci, že v novém cyklu
času/stavu atd. dojde k něčemu takovému, jako je prolínání, integrace,
sjednocení a jednotnost objektivní, diskrétní modality a subjektivní, spojité
modality. Tato nová modality by nedovolila, aby jakékoliv zatajování, omezení,
separace, izolace nebo cokoliv takové nežádoucí povahy nadále sužovalo pravý
život pozitivního stavu a jeho sentientní entity.
Máme zde něco, co jsi ty, Petře, na začátku tohoto Dialogu nazval neobvyklým
a mystickým. Ano, v současné době se na všech úrovních Mého Stvoření
odehrává něco velice neobvyklého a tajemného. Je to aktivováno
prostřednictvím všech těch hodnotných, nových a neobyčejných informací,
obsažených v těchto Dialozích – hlavně v těch Dialozích, které se zabývají tím,
proč bylo tak potřebné a nezbytné, abych dovolil vynález, aktivaci a nastolení
ne-života negativního stavu, lidského ne-života a stavů ega. Postupně a pomalu
se toto poznání zpřístupňuje každému kdekoliv a kdykoliv. Už nikdy více
nebude nikdo připraven o toto důležité poznání, bez kterého by bylo ukončení
tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu, zahájení přechodné periody,
uvolnění nového a odlišného aspektu Mé Nové Přirozenosti a zahájení
následujícího cyklu času/stavu/kondice/procesu vyloženě nemožné.
Toto je důvod, proč je tak důležité zabývat se těmito záležitostmi pomocí
těchto Dialogů, navzdory tomu, že se na první pohled zdají být příliš abstraktní,
příliš těžké na pochopení lidskou částí vaší mysli a příliš nepraktické, abyste o
nich uvažovali. Jak vidíte z těchto skutečností, přesný opak je pravdou: Jsou tím
nejpotřebnějším a nejpraktičtějším, co můžete mít.
Tedy, tyto neobvyklé věci, které se uskutečňují právě nyní v pozitivním stavu,
jsou takové, že každý je přímo informován o těchto důležitých faktech a že
postupně je na základě tohoto zjevení zaváděn proces sjednocení jejich
objektivní a subjektivní modality vnímání. Takové sjednocení je nutnou
podmínkou, pokud má přijít plné poznání o tom, proč a jak došlo k vynálezu,
aktivaci a nastolení ne-života negativního stavu a lidského ne-života a jejich
příslušných eg, a pokud má být věčně eliminován ten ne-život ve všech svých
aspektech a manifestacích.
Jak je toto klíčové, závažné a životně důležité poznání zjevováno a
zpřístupňováno všem sentientním entitám v jiných dimenzích, otevírají se dveře
pro zahájení rozsáhlé, hluboké a důkladné diskuse o všech těch záležitostech a
o všech faktorech, týkajících se samotné struktury a přirozenosti tohoto cyklu
času/stavu/kondice/procesu, a jak mohou oni svými životy přispět k ukončení
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nebo uzavření tohoto cyklu a dosažení konce ne-života negativního stavu a
lidského ne-života a všeho, co se jich týká.
Tyto informace a zjevení budou během čtení těchto Dialogů Mými pravými
představiteli na planetě Nula zpřístupněny také všem v ne-životě negativního
stavu. Vašemu čtení a aplikování i vaší přímé účasti na těchto vzrušujících
diskusích, které se právě nyní začínají v jiných dimenzích (ačkoli z vaší strany se
tyto diskuse budou dít většinou na úrovni vaší nevědomé mysli), budou
naslouchat všichni ti z pseudodimenzí, kteří jsou s vámi za tímto účelem
spojeni.
Pro pravé lidské tvory na této planetě budou, skrze vaše aktivní čtení,
praktikování a účast na zmíněných diskusích, tyto informace a toto zjevení ve
stavu dostupnosti, kdy se to dostává do hlubokých zákoutí jejich nevědomé
mysli. V příhodné době to pronikne do jejich vědomí jako něco zřetelné a jako
nějaké důvěrně známé téma, aby je přijali. Abych to znovu zopakoval, toto je
důvod, proč je vaše pozice, jako Mých pravých představitelů na planetě Nula, a
vaše čtení a praktikování toho, co je vám zjevováno v Mém Novém zjevení, a
zejména v těchto Dialozích, takové důležité a rozhodující. Pamatujte si to!
Nepropadněte nevhodné domněnce, že nedávné Dialogy jsou příliš abstraktní
či filosofické. Věřte Mi, z pohledu každého v pravém životě pozitivního stavu
jsou těmi nejpotřebnějšími praktickými záležitostmi, jaké mohou mít. Jako Své
pravé představitele na planetě Nula vás pokorně žádám, abyste reprezentovali
nebo reflektovali pravý význam těchto skutečností. Dosáhnete to důkladným
studiem všeho, co je obsaženo v těchto konkrétních Dialozích, a diskusí o jejich
obsahu mezi sebou.
A toto nás přivádí k něčemu, co tobě osobně, Petře, dělá starosti. Z některých
informací, které dostáváš z jedné evropské země, ti začalo být zřejmé, že
kdykoliv se Moji představitelé v té zemi sejdou, jediné, o čem hovoří, jsou
sexuální vztahy mezi nimi a jak tyto vztahy ovlivňují jejich životy. Toto je
jednostranná, pokřivená, nevyrovnaná a nevyvážená situace. Strávit všechen
svůj čas jen při tomto omezeném a omezujícím jediném tématu diskuse, bez
jakéhokoliv ohledu na všechny ostatní důležité duchovní záležitosti, znamená
být pod vlivem negativního stavu. Koneckonců, jak velmi dobře víš,
jednostrannost, pokřivenost a omezení jedním tématem diskuse je typickým
charakterem ne-života negativního stavu. Jestliže to děláte, stáváte se
předmětem útoků renegátů a jejich poskoků. Toto je velmi nebezpečný směr. A
i když je důležité, aby byly do vašich diskusí zahrnuty sexuální vztahy mezi vámi,
přesto nejsou ani nejdůležitější, ani méně důležité než jakékoliv jiné duchovní
záležitosti.
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Abyste ve svém životě naplnili požadavky zrovnoprávnění a vyváženosti a
abyste svým životním stylem všem lidem i všem ostatním v ne-životě
negativního stavu ilustrovali a demonstrovali, jaké je to být vyrovnaný a
vyvážený, důrazně se vám doporučuje, abyste změnili charakter vašich životů a
vašich setkání a zahrnuli do nich rovněž také diskuse a meditace o všech
duchovních záležitostech zjevovaných konkrétně v těchto Dialozích a obecně
v ostatních zdrojích Mého Nového zjevení – stejným způsobem, jak se to dělá
v pravém životě Mého pozitivního stavu. Tak vyrovnáte a vyvážíte svůj život a
zahrnete do vašich diskusí rovněž všechny ostatní duchovní záležitosti, které
jsou také důležité a také potřebné jako diskuse o sexuálních záležitostech a o
vašich sexuálních vztazích. Neignorujte tuto radu. Jinak byste se mohli ocitnout
ve stavu permanentního pokoušení renegáty a jejich poskoky. To učiní váš
lidský život na planetě Nula více než mizerným. A to nechcete, že?
Neobvyklá situace, která se odehrává právě nyní v pravém životě pozitivního
stavu, se přímo dotýká tvého fyzického stavu, Petře. Jak sis všiml, v posledních
dvou dnech jsi pocítil nápadné zlepšení tvého zdravotního stavu, až na tvou
levou nohu, která ti neustále působí značné problémy. Tvá levá noha má
zajímavou duchovní souvztažnost. Její problémy jsou v zásadě omezeny na její
chodidlo a patu. Jak víš, spojení s pekly, obrazně řečeno, je na chodidle a patě
levé nohy. Tvá pata a chodidlo jsou pohmožděné na základě tvého nedávného
pobytu v peklech renegátů. Je to vedlejší efekt pobytu v tom pekle. Pokud je
tento kontakt z nějakých důležitých důvodů nutný, stav tvé nohy bude nadále
takový, jaký je doposud. Toto je důvod, proč epidurál (patrně epidurální
anestézie – pozn. překl.), kterou ti dal tvůj neurolog, nebyla účinná. Nic nebude
účinné, ať by to bylo cokoliv, pokud jsi potřebný v tom regionu nebo v tom
místě či stavu.
Na druhou stranu, v současné době bylo rozhodnuto, že pro tuto chvíli budeš
od tvé rakoviny osvobozen. Proto je tu postupné a pomalé zlepšení na úrovni
tvé energie a životní síly. Co to znamená? Tvůj aktuální stav naznačuje, že bylo
učiněno rozhodnutí ohledně tvého umístění. V této době a zatím bylo
stanoveno a rozhodnuto, že je ještě stále potřebné, abys zůstal na planetě Nula
ve svém fyzickém těle, dokud bude třeba přenášet či zaznamenávat informace
a zjevení ohledně všech těchto záležitostí, zahrnutých do těchto Dialogů; jakož i
kvůli budoucím diskusím o všech těchto záležitostech s Mými představiteli
v Evropě a v této zemi. Měj ale na paměti, prosím, že věci se mohou změnit a že
se mohou změnit velice rychle, přesně tak, jak se u tebe změnily náhle
v listopadu minulého roku. Pokud by u tebe vyvstala potřeba náhle a nečekaně
ukončit tvé služby na planetě Nula ve tvém fyzickém těle, v tom případě budeš
odvolán bez dalšího upozornění nebo přípravy. V tomto ohledu se musíš naučit
žít podle tvého vlastního předpokladu, který rád říkáš jiným lidem: Dělejte ve
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svém životě všechno tak, jako kdybyste v něm měli být dlouho, zároveň ale
buďte připraveni odejít zítra, nebo v následující hodinu, pokud to bude
potřebné a nezbytné. Od této chvíle to bude ve tvém životě na planetě Nula
takto, Petře.
Neočekávej však, že tvůj fyzický stav bude někdy stejný, jaký býval před tvou
operací. Nikdy nemůže být takový stejný. Proto bude nezbytné udělat jistá
přizpůsobení a úpravy životního stylu a způsobu, jakým máš fungovat.
Například, pokud máš letět dlouhou vzdálenost letadlem, nebylo by
uskutečnitelné, abys letěl v turistické třídě. Takové cestování by bylo škodlivé
pro tvůj tělesný stav. A i když je cestování v pohodlnějších podmínkách
(například v první třídě) mnohem dražší než v turistické třídě, peněžní
prostředky ti budou včas poskytnuty, takže budeš moci cestovat bez ohrožení
svého fyzického zdraví. A existuje mnoho dalších situací, které si budou
vyžadovat, abys učinil taková přizpůsobení a úpravy, aby se tvůj fyzický stav
zbytečně nezhoršoval.
Abych to tedy zopakoval, nečekej, že budeš ve stejném stavu, jako jsi býval.
Vím, že na toto Mé rozhodnutí a usnesení ohledně tohoto reaguješ trochu
rozpolceně a zklamaně. Ačkoli tvůj základní postoj v tomto i v jakémkoli jiném
ohledu je, naštěstí, takový, že chceš všechno to, co chci Já, a ne to, co chceš ty.
Z toho důvodu tvá rozpolcenost a zklamání pominou.
Peter: Moc Ti děkuji za toto zjevení a informace. Ano, plně potvrzuji, že mám
rozpolcené pocity a jsem tak trochu zklamán ohledně Tvého rozhodnutí, ale
skutečně, ať se koná Tvá Vůle bez ohledu na mé zbožné přání. A nyní, byl bys
ochoten v krátkosti objasnit Beth Ann zmíněné termíny? Týká se to termínů
‚absorbovaný‘ a ‚plně využitý‘, které se vyskytují v prohlášení, že ‚je na prahu
svého úplného absorbování, zvnitřnění, externalizace, manifestace, vstřebání a
plného využití všemi a vším v životě tohoto časového cyklu‘ (Dialog 100).
Pán Ježíš Kristus: Ano, byl. I když odpověď na tuto otázku by měla být zřejmá
z kontextu významu toho příslušného Dialogu, rozveďme si tuto záležitost. Jak
víš, tento konkrétní cyklus času/stavu a obsah jeho života jsou charakterizovány
paralelní koexistencí pravého života pozitivního stavu, ne-života negativního
stavu a lidského ne-života, jak je to popsáno výše v tomto i předchozích
Dialozích. Kvůli této takzvané koexistenci je řízen určitými duchovními principy,
uvolněnými z Mé Absolutní Přirozenosti, které zohledňují potřebu uskutečnění
této konkrétní koexistence. Jinými slovy, každý v pravém životě pozitivního
stavu, v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě vykonává nějaký
velmi důležitý užitek ve vztahu k obsahu duchovních principů, které řídí tento
cyklus času/stavu.
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Aby naplnil účel, kvůli kterému začal své vlastní jsoucno a bytí, a aby vyčerpal
svou užitečnost, každým dnem, bez ohledu na to, kde a v jakém čase se
nachází, zda už v pozitivním stavu, nebo v negativním stavu, nebo v lidském
životě, potřebuje absorbovat a zužitkovat všechno, co se týká jeho účelu a
poslání, jak to naznačují duchovní principy, které řídí tento cyklus času/stavu.
Absorbovat něco znamená, že k tomu, aby to posloužilo svému účelu, musí se
to stát integrální součástí každé jednotlivé částice a buňky jeho/jejího ‚já jsem‘
nebo, v případě negativních entit a typických lidských tvorů, jeho/jejího ‚ne-já
jsem‘.
Jinými slovy, je to přijato jako integrální součást všech aspektů toho, co tvoří
jeho/její ‚já jsem‘ nebo ‚ne-já jsem‘. Plné využití všech aspektů těchto
duchovních principů znamená, že neexistuje nic, co by bylo vynecháno z obsahu
přirozenosti těchto duchovních principů a co by nebylo bráno do úvahy a co by
nebylo začleněno a učiněno realitou nebo nerealitou v životech a
pseudoživotech všech a všeho ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a
pseudobytí. A to bez ohledu na to, zda je to pravý život pozitivního stavu, neživot negativního stavu, nebo lidský ne-život.
Mluvíme zde tedy o všech aspektech, prostřednictvím kterých je definován
tento cyklus času/stavu. V úvahu jsou bráni nejen ti, kteří jsou v pozitivním
stavu, jež si plní své vlastní poslání a účel, ale také ti, kteří jsou v negativním
stavu a v lidském životě, kteří si také plní své vlastní poslání a účel. Nejde tady o
to, zda si tato poslání a účel plně uvědomují, nebo ne. Jejich životním stylem, ať
by byl jakýkoliv, zda už pozitivní a dobrý, nebo negativní a zlý, se ten účel a ta
poslání naplňují. Bez absorbování a plného využití všech aspektů duchovních
principů, řídících tento cyklus času/stavu, by v tomto ohledu nemohli ničeho
dosáhnout. Na přirozenost tohoto cyklu času/stavu musíte pohlížet z té pozice,
že se v něm paralelním způsobem odvíjí jak pravý život pozitivního stavu, tak i
ne-život negativního stavu a lidský ne-život.
Jak víš, aktuální cyklus času/stavu/kondice/procesu je velmi neobvyklý a
jedinečný v tom smyslu, že pouze v tomto cyklu času/stavu atd., a v žádných
jiných, jsou zkušenostním způsobem dávány odpovědi na všechny otázky
ohledně možnosti jakéhokoliv jiného typu života, než je život pozitivního stavu;
a postupně a pomalu jsou rozptylovány všechny pochybnosti ohledně
čehokoliv, co se týká otázek, zda to, jestli jsou v pravém životě, v pravém ‚já
jsem‘ a ve všem ostatním, co se jich týká, je skutečně tak. Aby se ale tohoto
nejžádanějšího cíle dosáhlo jednou a provždy, je absolutně nezbytné, aby
všichni a všechno, kdo/co je integrální součástí nebo kdo se na základě své
vlastní svobodné vůle a volby účastní tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu
naplnili/o, absorbovali/o, plně využili/o, zvnitřnili/o si, ztvárnili/o,
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manifestovali/o, ilustrovali/o, demonstrovali/o a vstřebali/o všechno, co se
týká tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu.
Jak také víš, aktuální cyklus času/stavu/kondice/procesu je řízen speciálním
typem nebo souborem duchovních principů, uvolněných z Mé Absolutní
Přirozenost, které souvisí se všemi výše uvedenými faktory a které je nezbytné
vložit do života každého v pozitivním stavu, jakož i do ne-života v negativním
stavu a do lidského ne-života. Tento soubor duchovních principů není něco
hmatatelného nebo konkrétního. Nezapomínejte, že tento soubor umožňuje,
aby se v průběhu tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu vůbec něco
uskutečnilo nebo událo.
A nejen to, ale tento soubor velmi speciálních a neobvyklých duchovních
principů je vlastně podmínkou, za které je během aktuálního kurzu tohoto cyklu
vůbec umožněn život všeho a všech v pozitivním stavu, jakož i všeho a všech
v negativním stavu a v lidském ne-životě, jak je to patrné v procesu naplňování
jeho účelu, kvůli kterému byl původně aktivován a vybudován. Žádný jiný
soubor nebo typ duchovních principů by nefungoval, kvůli speciálnímu a
neobvyklému obsahu a významu tohoto konkrétního cyklu.
A nyní, všechny tyto duchovní principy, které řídí nynější cyklus času/stavu/
kondice/procesu, se naplňují na základě specifiky života všech jedinců, kteří byli
a budou přiděleni tomuto konkrétnímu cyklu, bez ohledu na to, kde se
nacházejí nebo v jakém typu života nebo ne-života se rozhodli manifestovat,
ilustrovat a demonstrovat všechno, co je obsaženo v požadavcích těchto
duchovních principů, nebo co je obsaženo v nich nebo co je jejich pravou
přirozeností.
Aby bylo vůbec umožněno uskutečnění všechno, co je obsaženo v těch
duchovních principech, je nesmírně důležité, aby všechno, co obsahují, a
všechno, z čeho pozůstávají, bylo plně absorbováno a plně využito všemi těmi,
kteří se účastní tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu. Jinými slovy, ty
principy a to, co obsahují a z čeho pozůstávají, si musí všichni zúčastnění nejen
zvnitřnit a navenek ztvárnit, ale musí to absorbovat stejným způsobem, jako
například houba absorbuje vodu.
Takže ty principy proniknou každou živou buňkou ducha, duše a těla každého
jedince a stanou se integrální součástí každé jedné buňky, na základě čehož ta
buňka žije a je schopna fungovat ve své vlastní jedinečné kondici. Toto je
přesně to, co znamená termín ‚absorbování‘. A jelikož každý aspekt těchto
velmi speciálních a jedinečných duchovních principů potřebuje úplně rozvinout
svůj obsah, význam a cíl, kvůli kterým byl vůbec nastolen; a jelikož tak může
učinit pouze pomocí všech těch, kterým byl určen, aby byli ve svém vlastním
specifickém, individuálním, jedinečném a odlišném životě, ne-životě a lidském
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ne-životě, jak to definuje a podmiňuje charakter příslušných duchovních
principů; tito je musí plně využít ve svých vlastních soukromých životech, neživotech a v lidském ne-životě, aby vyčerpali jejich užitečnost a naplnili jejich
účel, kvůli kterým byly vůbec iniciovány a nastoleny. A toto je to, co termín
‚plně využitý‘ skutečně znamená.
Jak tedy z této rozpravy vidíte, pokud jde o všechny tyto záležitosti, oni nejsou
věcí vědomí nebo nevědomí každého, ale věcí naplnění účelu, kvůli kterému byl
jedincův život, ne-život nebo lidský ne-život iniciován, aktivován a vybudován
v rámci tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu.
A to je všechno, co lze o této záležitosti povědět. Myslím, že bychom měli pro
dnešek skončit, Petře, protože začínáš být fyzicky velmi unaven a vyčerpán. Dej
si tedy přestávku, až dokud ti nebude zřejmé, že se Mnou potřebuješ
zaznamenat další Dialog – pokud se taková potřeba vůbec vyskytne. Zatím
odpočívej, čti, edituj, sleduj televizi a dělej cokoliv, co zpříjemní a uspokojí tvůj
život – především jeho fyzické aspekty.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za všechno, co bylo zjeveno v tomto Dialogu. Přijmu
Tvoji radu a udělám, jak navrhuješ. Takže, loučím se do dalšího rozhovoru –
pokud vůbec nastane.
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Dialog 126
21. března 2000
Peter: Domnívám se, že je potřebné poskytnout další vysvětlení některých
aspektů velmi těžkého tématu diskutovaného v předcházejícím Dialogu (125).
Mimo to, dostal jsem otázku od Dr. Ardyth Noremové, která by chtěla vědět
následující, cituji: ‚Když bude energie Pána Ježíše Krista odnímána všem
v negativním stavu i na této planetě, jaký dopad mohou očekávat praktikanti
Nového zjevení ohledně našeho přístupu k té životní energii, jelikož zde
budeme přežívat zbytek svých životů?‘ Jak bys chtěl postupovat v tomto
ohledu?
Pán Ježíš Kristus: prodiskutujme nejprve záležitosti vznesené v předcházejícím
Dialogu, který jsi ty, Petře, nazval velmi těžkým. Poté se budeme věnovat
otázce Ardyth.
Je potřebné vám oznámit jisté důležité vysvětlení, jak chápat pojmy
objektivního vnímání reality a jak se věci odehrávají v této modalitě; a jak
chápat pojmy subjektivního vnímání reality a jak se věci odehrávají v této
modalitě. Kromě toho také to, jak chápat Moje prohlášení o Mé Předvídavosti,
týkající se vynalezení, aktivace a nastolení ne-života negativního stavu, lidského
ne-života a všeho, co se jich týká; a že jsem umožnil nebo dovolil spustit toto
vynalézání, aktivaci a nastolení předtím, co všechny tyto otázky, týkající se
záležitosti života, ‚já jsem‘ a pozitivního stavu a všeho, co se jich týkalo, jak to
bylo formulováno v předcházejících Dialozích a v celém Mém Novém zjevení,
pronikly do sentientní mysli.
Jak si pamatuješ z jednoho předcházejícího Dialogu, jakož i ostatních zdrojů
Mého Nového zjevení, jednou z nejdůležitějších podmínek, za jakých mohl být
nastolen život sentientních entit, byla svoboda volby a schopnost vykonávat svá
vlastní rozhodnutí. Aby byly ustanoveny tyto faktory, tvořící základ sentientních
myslí, bylo v nich nutné vytvořit dojem, že jsou nezávislé a osvobozeny o
jakékoliv závislosti na komkoliv a čemkoliv a že mají život a že jsou živé samy o
sobě, bez nějaké zjevné spojitosti s někým nebo něčím. Toto uspořádání bylo
absolutně nevyhnutelné, aby byly všechny sentientní entity schopny učinit
volbu ohledně toho, zda chtějí, nebo nechtějí pokračovat ve svém vlastním
jedinečném, odlišném a individuálním životě a navázat smysluplný a naplňující
vztah se Mnou jako se svým Stvořitelem. Aby se to provedlo, ve všech entitách
byl navozen dojem, že se nacházejí v jakémsi svém vlastním subjektivním
prostoru a čase, jsouce odděleny ode Mne - jejich Stvořitele, aby mohly jasně
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vnímat, že Já i oni máme zřetelně odlišnou pozici a umístění, ze které smíme a
můžeme vzájemně interagovat.
V tomto uspořádání se všechno jeví tak, jako kdyby to přicházelo nebo se to
dělo na nějakém místě a v nějakém čase. Jestliže máte tento dojem nebo zdání,
potom všechno, co se odehrává, má své vlastní místo a čas. Proto jsou všechny
události a dění vnímány a chápány v této modalitě tak, jako by byly postupné a
spojité, to znamená, že jedna předchází druhou a ta druhá následuje po té
předchozí. V tomto uspořádání existuje pocit plynutí událostí a dění a závislost
jedné, následující události, na další, předcházející události. Takto vznikl zákon
příčiny a následku v pravé realitě subjektivního vnímání té reality. V tomto
subjektivním vnímání reality, aby existovalo jasné chápání, že všechno se
odehrává tak, jako kdyby to bylo nezávislé na vnímání sentientní mysli, se jí
všechno jeví tak, jako by se to manifestovalo mimo sentientní entity, odděleně
od jejich vlastního osobního, subjektivního, individuálního, jedinečného a
odlišného života. Za těchto okolností, pokud všechny věci plynou postupně a
mají průběžné pokračování, určité věci lze uspořádat tak, že předtím, co se
cokoliv chystá proniknout do tohoto postupného a spojitého plynutí, lze
zabránit, aby se to zaregistrovalo v percepční oblasti sentientní mysli, aby ta
mysl neměla ani potuchy, že se něco takové povahy chystá stát, nebo že se to
skutečně stalo. Jestliže se chystáte položit velmi důležité, osudové a klíčové
otázky, týkající se vašeho vlastního života a vašeho ‚já jsem‘, a jestliže by
povaha těch otázek rozkládala, narušovala a poškozovala duševní zdraví vaší
mysli (a přece je to velmi důležité, aby tyto byly položeny a uváženy), aby se
tomu zabránilo, mohlo by se to zařídit tak, že budou ty otázky zodpovězeny
předtím, než proniknou do vaší subjektivní mysli. Tak byste měli jediný dojem,
že nejste původcem takových otázek.
Takto funguje a působí subjektivní vnímání reality. Jelikož je však subjektivní a
jelikož se týká pouze individuálního pojímání toho, jak se události odehrávají ve
své postupné a průběžné modalitě pokračování, v pravé realitě jsoucna a bytí,
viděno odděleně od subjektivního a individuálního vnímání a chápání, se dějí
v úplně odlišné modalitě své vlastní manifestace. Tato odlišná modalita,
protože nemá nic společné se subjektivním vnímáním reality, se proto nazývá
objektivní vnímání reality. V této modalitě vnímání neexistuje žádná potřeba
mít dojem, že někdo nebo něco je někde tam venku nebo v nějakém čase,
nezávislé na stavu a procesu Stvoření. Poněvadž tato modalita nemá žádný,
s plynutím času nebo prostorem spojený pocit pokračování postupným a
spojitým způsobem, jasně vnímá, že všechny věci, ať je to cokoliv, se dějí tadya-teď simultánním a synchronním způsobem, bez jakéhokoliv pocitu
subjektivního času a prostoru. Proto jsou všechny takové události a dění
diskrétní ve své vlastní přirozenosti a ve vzájemném vztahu. V této objektivní
294

modalitě vnímání reality koexistují kvůli její diskrétní povaze úplně všechny
otázky s úplně všemi svými odpověďmi přesně v tom samém čase nebo, abych
byl přesnější, ne-čase. Avšak v okamžiku, co je promítnete do subjektivního
vnímání reality, ve kterém se nachází všechny sentientní entity za účelem
nastolení jasného vědomí jejich svobodné vůle a volby, všechny takové události
a dění se objeví postupně, takže jedno předchází druhé a to druhé následuje po
tom předcházejícím.
Paradoxem této situace nebo uspořádání ve vztahu ke všem sentientním
entitám je fakt, že pokud jde o jejich strukturu a přirozenost, jsou umístěny jak
o objektivním, tak i v subjektivním vnímání reality. Ve vztahu ke svému
individuálnímu, jedinečnému a odlišnému životu a jeho ‚já jsem‘ vždy vnímají
realitu subjektivním způsobem. Ale ve vztahu k tomu, že jsou integrální součástí
Mého Stvoření jako takového, a zejména ve vztahu ke Mně a k Mé Absolutní
Přirozenosti, vnímají realitu objektivním způsobem. Jak tedy z tohoto
uspořádání vidíte, všechny sentientní entity fungují simultánně z obou způsobů
vnímání reality. V obou případech se otázky, které kladou, a odpovědi, které
dostávají, odehrávají v první modalitě ve stejném ne-čase a v té druhé modalitě
jsou manifestovány a uvedeny do pohybu předtím, co proniknou do jejich
subjektivní modality vnímání, nebo velmi krátce předtím, co se chystají ty
otázky položit. V obou případech tohoto uspořádání jsou sentientní entity
chráněny před jakýmikoli negativními důsledky kladení takových otázek ve
svém vlastním individuálním, subjektivním, jedinečném a odlišném životě a ve
svém ‚já jsem‘.
Takže, jaké my mohlo být z hlediska těchto faktů uspořádání k zodpovězení
těchto důležitých otázek nanejvýš zkušenostním, praktickým a faktickým
způsobem, bez skutečného přímého zapojení všech sentientních entit do
procesu kladení těchto otázek, aby nebyly znepokojeny ve svém konkrétním
životě a aby nedošlo k dezintegraci života pozitivního stavu? Jak si vzpomínáš,
v tom čase nebo ne-čase byl a existoval pouze pozitivní stav. Neměly na
porovnání k dispozici žádný jiný typ života nebo ne-života. Avšak ve Své
Absolutní Předvídavosti jsem si uvědomoval, že se takové otázky budou
v sentientní mysli objevovat nebo že ji budou sužovat. Proto jsem vykonal
opatření pro jejich náležité zodpovězení předtím, než by pronikly do všech
sentientních myslí. Pro tento účel jsem vybral jistou skupinu sentientních entit,
které ze své vlastní svobodné vůle a volby souhlasily, že odehrají všechny
aspekty kladení otázek a přípravy podmínek na jejich odpovědi v obou
modalitách vnímání reality.
Tato skupina lidí souhlasila nejen s tím, že položí všechny případné otázky, ale
souhlasila i s tím, že oni budou ti, kdo vynalezne, aktivuje a ustanoví ne-život
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negativního stavu a lidský ne-život, aby na živých a zkušenostních příkladech
ilustrovali a demonstrovali všechny důsledky, výsledky a následky kladení
takových otázek a získání přesvědčivých odpovědí na všechny. A nejen to, ale že
vybudují velmi přesvědčivou a skutečnou situaci, která všem sentientním
entitám poskytne nanejvýš potřebné a nezbytné porovnání mezi jejich typem
života nebo životem jako takým a jejich ‚já jsem‘ a mezi životním stylem úplně
odlišného ne-života, který by neměl nic společného s tím, co měli. Takové
důležité uspořádání a rozvržení by na základě faktoru porovnání obou typů
života a ne-života bylo schopno přesvědčit všechny v pravém životě, že jejich
život je pravý a ryzí život a že jejich ‚já jsem‘ je skutečně pravé ‚já jsem‘.
A nyní, jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, tato skupina lidí, která se se
Mnou na tom všem dohodla, byla později nazvána pseudotvůrci. Jak si také
jasně vzpomínáš, v Dialogu 111 bylo uvedeno, že pseudotvůrci souhlasili, že ty
otázky položí ve jménu všech ostatních. Jediný rozdíl mezi tím prohlášením
v Dialogu 111 a tím, co je vám oznamováno v tomto Dialogu, je to, že v Dialogu
111 nebylo uvedeno, že by byly takové otázky kladeny a že by jim na ně byly
poskytnuty odpovědi předtím. než proniknou do myslí celého zbytku
sentientních entit. Toto je zásadní rozdíl.
Když hovoříme o paradoxu, že sentientní entity vnímají realitu simultánně jak
objektivním, tak i subjektivním způsobem, tento paradox musíte chápat
následujícím způsobem: Ve svém sebevnímání, sebeuvědomění, vlastním ‚já
jsem‘ a ve všem, co se jich týká, fungují vždy z pozice subjektivní modality.
Jelikož, jak víš, v této modalitě se všechno děje a uskutečňuje postupným a
průběžným způsobem, každé sentientní entitě to v jeho/jejím subjektivním
časovém rámci poskytuje dostatek času, který potřebuje na posouzení,
zhodnocení a pochopení charakteru plynoucích událostí a dění, takže se může
patřičně rozhodnout, jaký druh voleb by se měl ohledně nich vykonat nebo jak
na ně reagovat v souladu se svou vlastní svobodnou vůlí a volbou. Takto je
tímto faktorem a tímto způsobem nepřetržitě opětovně potvrzována jeho/její
svoboda volby.
Na druhou stranu, ve vztahu ke všemu ostatnímu a všem ostatním v Mém
Stvoření, ke Mně osobně a k Mému Stvoření všeobecně, jakož i ke všem
událostem a dění mimo jeho/její sebevnímání, sebeuvědomění, vlastní ‚já jsem‘
a všechno ostatní, co se jich týká, každá sentientní entita v pravém životě
pozitivního stavu funguje z pozice objektivní modality. V této modalitě si je
vědom/a diskrétnosti všech událostí a dění, tady-a-teď modality, bezčasové a
bezprostorové manifestace a simultánnosti a synchronnosti všech jevů ve
jsoucnu a bytí. V této modalitě se rozhodovací proces a volby, které jsou
vykonávány, otázky, které jsou pokládány, odpovědi, které jsou poskytovány, a
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důsledky, výsledky a následky čehokoli vůbec, co se vyskytne, objevují přesně
v tom samém okamžiku nebo, abych byl přesnější, přesně v tom samém stavu,
neboť se manifestují simultánním a synchronním způsobem.
A nyní, pro lidskou mysl je tento objektivní způsob fungování velmi těžké,
pokud ne nemožné, pochopit. Důvodem této neschopnosti je fakt, že typická
lidská mysl byla strukturována takovým způsobem, aby všechno vnímala
spojitým a postupným způsobem, a ne diskrétním. Proto lidé celkem nejsou
schopni uvědomit si nic, co se děje v diskrétní modalitě. Tato modalita byla
zatlačena nebo uzavřena před jejich schopností vědomého vnímání. Kdyby jim
byla plně dostupná, nemohli by manifestovat přirozenost a strukturu lidského
ne-života, který tuto schopnost nemá. Lidský život je v tomto případě jevištěm,
na kterém se může uskutečnit porovnání mezi pravým životem všech možných
vnímání a integrací, a ne-životem, ve kterém je možné pouze jednostranné
nebo pokřivené vnímání všeho a všech; a, samozřejmě, mezi všemi důsledky,
výsledky a následky takového uspořádání, jaké lze vidět v lidském ne-životě. Na
druhou stranu, všude jinde v ne-životě negativního stavu je každý v režimu
překroucení a opaku dvou zmíněných modalit. V jejich případě je objektivní
modalita zkreslena tak, že jevy, ke kterým dochází v jejich ne-světech, jsou
vnímány a chápány tak, jako kdyby spojitě a postupně plynuly mimo ně; a
subjektivní modalita tak, jako kdyby se také odehrávala mimo ně, ale
diskrétním způsobem. Toto je typická převrácená pozice struktury, přirozenosti
a dynamiky ne-života negativního stavu. Toto zvláštní uspořádání bylo nezbytné
ustanovit v rámci ne-života negativního stavu proto, aby si tam každý
odůvodnit a ospravedlnit své zlé skutky, zakořeněné v nepřetržité produkci
všech jejich zel, zkreslení a falešností. Tak se jim zdá, že za všechna zla,
zkreslení a falešnosti je zodpovědný nebo jejich zdrojem je spíše někdo jiný než
oni.
Fundamentální rozdíly mezi těmi dvěma způsoby vnímání, jakož i mezi tím, jak
jsou věci uspořádány v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě, jakož i
záležitost Mé Předvídavosti, vyvolali ve všech pisatelích duchovních knih
nesprávný dojem, s výjimkou spisů Swedenborga, že to Já jsem vynalezl,
inicioval, nastolil a uvedl do pohybu ne-život negativního stavu, lidský ne-život a
jejich ega, stejným způsobem, jak jsem to učinil s pravým životem pozitivního
stavu a s ‚já jsem‘ všech jeho obyvatel. Předvídat něco, a na základě toho
dovolit vynalezení, ustanovení a manifestaci toho něčeho, není to stejné, jako
být původcem nebo příčinným faktorem toho něčeho. Má Předvídavost nebyla
původcem nebo příčinným zdrojem ne-života negativního stavu a lidského neživota. Toto tvrzení lze jasně a logicky vydedukovat z faktu, že Má Přirozenost,
jak to bylo uvedeno mnohokrát předtím, je Absolutní Pozitivita a Absolutní
Čistý Život jako takový - ve Mne, ze Mne, díky Mně a podle Mě
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Samotného/Samotné. Proto taková Přirozenost nemůže vynalézt, iniciovat,
nastolit a manifestovat nic jiné než to, co je pozitivní a co je pravý život jako
takový. Ale ve Své Předvídavosti, protože je bezčasové a bezprostorové povahy
a protože funguje a manifestuje se čistě objektivním způsobem, jsem předvídal,
že všechny sentientní entity budou ve své kondici, relativní k Mé Absolutní
Kondici, bezděčně klást ty životní otázky, a aby se zachovala jejich integrita a
pozitivní charakter jejich pravého života, bude nevyhnutelné vyhledat na ně
všechny nejvhodnější a nejpřesvědčivější odpovědi. Takové odpovědi se
manifestují, demonstrují a ilustrují v životních stylech ne-života negativního
stavu a lidského ne-života. Toto je důvod, proč jsem dovolil, aby došlo k jejich
dočasnému nepříznivému uskutečnění. V okamžiku, až správně, úplně a
vyčerpávajíce odpoví na všechny ty otázky, nebudou mít už více žádnou energii,
sílu, podnět, motivaci a touhu pokračovat ve svém způsobu ne-života. Jen co se
stane tato nanejvýš žádoucí událost, ne-život negativního stavu, lidský ne-život
v jeho čistě negativních aspektech a jejich ega budou eliminovány.
Zjevuje se zde, že vstupujeme do fáze aktuálně probíhajícího posunu (v
bezčasovém smyslu), kterou lze označit za fázi poskytující úplně poslední
odpovědi na všechny ty otázky. Proto nám to dovoluje zjevit všechny ty záhady,
tajemství a skryté a utajené věci, týkající se záležitosti vynalezení, zdroje,
původu, ustanovení a manifestace ne-života negativního stavu, lidského neživota a jejich eg. A zároveň nám to dovoluje začít v pravém životě pozitivního
stavu a v sentientní mysli všech integraci, sjednocení a splynutí jak objektivních,
tak i subjektivních způsobů vnímání do jejich zřetelné jednoty.
Nuže, jak víš, tyto informace nebo zjevení jsou vám i všem ostatním
v pozitivním stavu dány, a všem v ne-životě negativního stavu a v lidském neživotě zpřístupněny jako předchůdce něčeho, co se zakrátko přihodí
(samozřejmě, v bezčasovém smyslu) ve veškerém jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí. Jsou vám dány také jako ilustrace a demonstrace
toho, jak byly vynalezeny, aktivovány, nastoleny a uvedeny do pohybu ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega, aby byly od A do Z dány odpovědi
na tyto skutečnosti, jak bylo uvedeno v knize Nové zjevení Pána Ježíše Krista.
Jako Mým pravým představitelům na planetě Nula je vám určena role přinášet
tyto informace všem ostatním v ne-životě negativního stavu, když čtete a
přemýšlíte o tématech těchto Dialogů se Mnou na mysli; a tím faktorem je
máte zpřístupnit všem lidem na planetě Nula, vkládáním těch informací do
jejich nevědomé mysli.
Peter: Velice Ti děkuji za toto velmi zajímavé zjevení. Jsme připraveni přejít
k odpovědi na otázku Ardyth?
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Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme. Odpověď na její otázku je velmi
jednoduchá. Měla by být zcela zřejmá ze skutečnosti umístění Mých pravých
představitelů nebo, jak je ona nazývá, praktikantů Mého Nového zjevení. Jak si
pamatuješ z několika předešlých Dialogů, bylo tam velmi jasně uvedeno, že
svým duchem a duší nyní sídlíte uprostřed pozitivního stavu. Kvůli tomuto
konkrétnímu umístění máte a budete mít nepřetržitý přístup k životním
energiím, které vyzařují přímo ze Mne. Jak si také pamatuješ, nic, co se týká
zbytku lidstva, se vás, kteří jste Mými představiteli a praktikanty Mého Nového
zjevení, netýká. Toto je jeden z důvodů. proč jste byli umístěni doprostřed
pozitivního stavu. Jediným zranitelným bodem ve vašem životě je fyzické tělo,
které podléhá pseudozákonům a pseudopořádkům negativního stavu a
typického lidského ne-života. Proto by vaše fyzická těla mohla být vystavena
všemožným problémům, selháním, infekcím, nemocem a všemožným
zamořením, kterými je lidský ne-život tak hojně prosycen. Ale dokonce i
v případě vašich fyzických těl vás bude možné uzdravit, nebo by bylo pro vás
aspoň učiněno snesitelnějším, abyste všechny ty nepříznivé stavy vydrželi, díky
dostupným energiím životní síly, přicházejícím ode Mne a z Mého pozitivního
stavu; pokud, samozřejmě, nebyla učiněna dohoda, že byste měli odejít
z planety Nula a vrátit se zpět domu prostřednictvím nějaké fyzické nemoci.
Takže v odpovědi na otázku Ardyth, to, že jsou Moje životní energie odebrány
negativnímu stavu a planetě Nula, nebude mít na vás osobně, na Mé pravé
představitele, žádný vliv. Jediné, co budete prožívat v důsledku tohoto odnětí,
bude nepřetržitý úpadek všech lidských systémů a všeho, čím je udržován a
napájen ne-život negativního stavu. Něco takové povahy už zažíváte a každý
den to budete zažívat víc a více.
Peter: Děkuji Ti za tuto odpověď a za Tvé povzbuzení v tomto ohledu. Je ještě
něco, co bys chtěl dnes uvést do naší pozornosti?
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A ano, je tu něco důležitého, co si
potřebujeme prodiskutovat. Týká se to něčeho, co ti bylo naznačeno, že tvá
levá noha je pohmožděna na jejím chodidle a patě na základě kontaktu s pekly
renegátů a jejich poskoků. Tento náznak pramení z něčeho, co bylo napsáno
v křesťanské Bibli, význam čehož je značně nepochopen a dezinterpretován.
Chtěl bych příslušný text citovat tak, jak je zaznamenán v prvním vydání nové
verze Bible krále Jakuba, v knize Genesis, kapitola 3:14-15, která zní
následovně: „Hospodin Bůh tedy řekl hadovi: ‚Protože jsi to udělal, jsi prokletý
nad všechen dobytek a nad všechnu polní zvěř; po břiše se budeš plazit a prach
budeš hltat po všechny dny svého života (verš 14). A vložím nepřátelství mezi
tebe a ženu a mezi tvé potomstvo a její Potomstvo; Ono ti poraní hlavu a ty mu
poraníš Jeho patu (verš 15)‘.“
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Jak víš, Petře, křesťané toto prohlášení interpretují jako proroctví Mé inkarnace
na planetu Nula, abych přinesl lidem spásu z toho všeho, co spáchali had, žena
a její muž v Rajské zahradě. A i když jsou v tomto předpokladu nějaká zrnka
pravdy, v převážné většině tento text znamená něco úplně jiného. Ve
skutečném, pravém významu citovaný text popisuje aktivaci negativního stavu
a všechny důsledky, výsledky a následky té aktivace. Had představuje
náklonnost a snahu po poznání a pochopení všech tajemství, záhad a utajených
věcí a po jejich vnějším vědeckém prozkoumání za účelem odhalení procesu
tvorby života a všeho, co se ho týká a co se týká všech ostatních faktorů. V
tomto smyslu představuje pseudotvůrce, kteří se stali takzvanými největšími
vědci všech dob. Dobytek, pouze v této konotaci, představuje náklonnost
k poznání skutečné pravdy a vnímání reality pravého života nebo života jako
takového. Žena představuje v konotaci citovaného textu pravou přirozenost
nebo duši jedince, nebo jeho/její vnitřní mysl.
Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, had znamená také zkoumání vnějšího
světa a jeho zákonů a principů, na základě kterých funguje. V jednom časovém
bodě vedl tento výzkum ke všem těm otázkám, které jsme popsali
v předcházejících Dialozích a v Mém Novém zjevení všeobecně. Proces
vynalezení, aktivace, nastolení a uvedení do pohybu ne-života negativního
stavu a lidského ne-života je popsán tím, co udělal had neboli pseudotvůrci,
kteří souhlasili s tím, že položí všechny tyto otázky jménem všech a že na ně
získají veškeré relevantní a přesvědčivé odpovědi, nanejvýš pochopitelným,
přesvědčivým a zkušenostním způsobem.
To, že had byl prokletý nad všechen dobytek a všechnu polní zvěř, znamená
potřebu nastolit odlišný typ náklonnosti a prostředků pro zkoumání všech
faktorů života, které by dopředu vyloučily brát do úvahy realitu duchovní
pravdy a náklonnost k jejímu praktikování (dobytek), jakož i přírodní pravdu a
náklonnost k její realizaci (polní zvěř). Být prokletý znamená v této konkrétní
konotaci ztratit jakoukoliv touhu brát do úvahy tuto duchovní a přírodní pravdu
a eliminovat jakoukoliv náklonnost k jejímu praktikování a realizaci. Důsledky
této ztráty jsou popsány slovy ‚po břiše se budeš plazit a prach budeš hltat po
všechny dny svého života‘. Plazit se po břiše znamená nastolit životní styl, který
na vše pohlíží obráceně. To, že se mohl plazit jen po svém břiše, znamená, že
ztratil své nohy, na kterých stojí a vzhlíží vzhůru, kde lze rozpoznat pravou
realitu života nebo života jako takového a jeho skutečnou pravdu a
inkorporovat je do svého individuálního, jedinečného a odlišného života.
Plazení po svém břiše znamená tedy neschopnost dále vnímat realitu pravého
života a jeho skutečnou pravdu. V této pozici jedinec není schopen vzhlížet
vzhůru nebo, lépe řečeno, do svého vlastního nitra (výraz ‚vzhůru‘ znamená
v tomto ohledu stav vlastní niternosti nebo dívání se do vlastního nitra), kde
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jsou obsaženy a kde lze rozlišit a pochopit skutečnou pravdu o všech věcech a
všechny skutečné odpovědi na všechny otázky.
Zde je popsán proces zřeknutí se odvozování všeho ze svého pravého nitra a
hledání všech odpovědí ve svém pravém nitru a nahrazení tohoto postupu
odvozováním všeho ze zevnějšku a hledáním všech odpovědí a všeho ostatního
v zevnějšku. Jak víš, aby byl vynalezen, aktivován, ustanoven a manifestován
ne-život negativního stavu a lidský ne-život a jejich příslušná ega, bylo nutné
vzdát se takového způsobu zkoumání a hledání Absolutní Pravdy
prostřednictvím zjišťování, co Absolutní Pravda není, který byl zakotven ve
vcházení do své niternosti nebo do stavu své niternosti. Jediné, co můžete při
této metodologii pravého života pozitivního stavu objevit, je pravda a všechny
její deriváty. Neexistuje tam tedy nic z nepravdy. Z toho důvodu, abyste
shromáždili všechny informace o tom, co pravda není, bylo nevyhnutelné a
životně důležité zavést opačné metody k těm, které byly využívány v pozitivním
stavu, a pátrat po všem, co pravda není, ve stavu zevnějšku nebo vnějšku. toto
je pravý význam slov ‚po svém břiše se budeš plazit‘.
A že ‚prach budeš hltat po všechny dny svého života‘ znamená velmi jasně dvě
věci: Za prvé, z té pozice (plazení se po břiše a hltání prachu) nelze odvodit nic
než pravdu, a tedy zkreslení a falešnosti. ‚Hltání prachu‘ znamená v této
konotaci shromáždění všech zkreslení a falešností jako prostředků na objevení
toho, co pravda není a co není obsaženo nebo co není součástí Absolutní
Pravdy. Za druhé, význam slov ‚po všechny dny svého života‘ jasně naznačuje,
že vynalezený, aktivovaný, ustanovený a do pohybu uvedený ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega budou trvat pouze jeden cyklus
času/stavu/procesu. ‚Všechny dny‘ znamená jeden cyklus času/stavu/ procesu.
‚Tvůj život‘ se týká aktivátorů ne-života negativního stavu, kteří souhlasili
s přistoupením hledání všech odpovědí na všechny ty otázky, které se chystaly
proniknout do všech sentientních myslí. Také to ale znamená, že ten život
nemůže pokračovat navěky, ale že je omezen jen na tu dobu, dokud nebudou
všechny odpovědi na ty otázky náležitě, správně, zkušenostně a fakticky
zodpovězeny ke spokojenosti všech. Pokračovat v takovém životě za tímto
bodem není možné nebo přijatelné.
Jak víš, když už něco vyčerpá svůj užitek a poslouží svému účelu, kvůli kterému
bylo vůbec dovoleno, aby došlo k vlastnímu uskutečnění toho, nemůže nebo
nesmí to už více sloužit žádnému užitečnému účelu, a tudíž je to eliminováno
nebo natrvalo vyřazeno jako něco zbytečné a neproduktivní. Pokračovat v tom
by jen překáželo a znemožňovalo postup po linii duchovního pokroku. V tom
případě by se pravý život pozitivního stavu dezintegroval, protože jeho pravý
život je zakořeněn v jeho schopnosti duchovně, duševně a ve všech ostatních
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ohledech vyvíjet se do věčnosti, bez jakéhokoliv přerušení. Jak si pamatuješ
z předcházejících prohlášení v Mém Novém zjevení, aby bylo zajištěno, aby
takový duchovní a duševní pokrok a všechny ostatní typy pokroku mohly
pokračovat do věčnosti, bylo nevyhnutelně dočasně a přechodně dovolit
vynalezení, aktivaci, nastolení a manifestaci ne-života negativního stavu,
lidského ne-života a jejich eg, aby se mohla zaregistrovat ve všech sentientních
myslích ilustrace a demonstrace jejich vlastního druhu ne-života a aby mohla
být umístěna do Univerzality povšechnosti pro věčné poučení o tom, co si
nevolit, a kvůli porovnání reality pravého života s nerealitou ne-života. Pravý
pokrok, růst a zdokonalování lze dosáhnout jen pokud víte s jistotou, že váš
život je pravý život a že vaše ‚já jsem‘ je pravé ‚já jsem‘ a že váš život pochází
z Absolutního Zdroje Absolutního Života - Pána Ježíše Krista, Který/Která je
Život Sám/Sama v Sobě, Sám/Sama od Sebe, Sám/Sama o Sobě a Sám/Sama ze
Sebe. A toto je Absolutní Pravda.
Takové fundamentální a životně důležité poznání je jediným zdrojem a
původem jakéhokoliv duchovního, duševního, individuálního, osobního i
jakéhokoliv jiného pokroku. A jelikož ilustrace, demonstrace a poučení o neživotě negativního stavu, lidském ne-životě a jejich egách poskytuje každému
příležitost poznat, přijmout a inkorporovat do svého života poznání o tom, co je
a co není skutečná pravda a co je a co není obsaženo v Absolutní Pravdě, bylo
nutné umožnit nebo dovolit, aby dospěly do své škodlivé zralosti negativní stav
a jeho ne-život, lidský ne-život a jejich ega.
‚A vložím nepřátelství mezi tebe a ženu‘ znamená v této konkrétní konotaci, že
v ne-životě negativního stavu a v jeho derivátech (lidském ne-životě, jejich
egách a ve všem ostatním, co se jich týká) neexistuje nic z pravé přirozenosti,
pravé duševnosti nebo pravé duše. Ve skutečnosti to, co má ne-život (had), a
to, co je obsaženo v pravé přirozenosti pozitivního stavu a v jeho duševnosti
(žena), si navzájem odporuje, jsouc si navzájem nepřítelem. Neexistuje nic, co
by měly společné.
‚A mezi tvé potomstvo a její Potomstvo‘ znamená v této konotaci, že nemůže
existovat nic společné mezi všemi důsledky, výsledky a následky něčeho, co je
obsaženo v ne-životě (tvé potomstvo). a něčeho, co je obsaženo v pravém
životě (její Potomstvo). Toto jsou ta zvláštní slova, a ty, jež následují, kterým
křesťanští dogmatici a filosofové přikládali nebo ve kterých viděli proroctví o
Mé inkarnaci na planetu Nula a o procesu dobití, podrobení, podmanění a
odmítnutí ne-života negativního stavu a poskytnutí spásy všem, kteří přijmou
fakta o Mých skutcích během Mého pobytu na vaší planetě. Je pravda, že tato
fakta jsou do určité omezené míry zakotvena v tomto prohlášení. Nakonec,
skutečně jsem přišel do vašeho pseudosvěta prostřednictvím ženy. Toto je ale
302

doslovná interpretace významu citované věty. Je zcela jiné, když toto
prohlášení interpretujete podle jeho vnitřního nebo duchovního významu.
Potomstvo ženy znamená všechny pozitivní, dobré a náležité rysy, vlastnosti,
stavy a dynamiku jedincovy pravé přirozenosti a její mentality nebo duše. Tudíž
to, že jsem se narodil na této planetě ze ženy, znamená, že Mé narození bylo
možné jen prostřednictvím všeho pozitivního, dobrého, náležitého, správného
a pravdivého, protože pouze tento typ Duševnosti/Mentality je obsažen v Mé
Absolutní Přirozenosti, představované zde ženou a jejím Potomstvem.
Toto znamená, že Já jsem byl tím, kdo přinesl do tohoto pseudosvěta a do
všech oblastí zóny vymístění něco, co jim zcela chybělo a co bylo obsaženo
v Mé celkové Duševnosti/Mentalitě. Přinesl jsem jim a vložil do nich koncepty
lásky, dobra, pravdy, pozitivních skutků a víry. V ničem, co měli a co vlastnili,
nebylo obsaženo nic z těchto rysů a vlastností. Prostřednictvím těchto rysů a
vlastností jsem vytvořil velmi důležitý předpoklad, za kterého všichni
nacházející se v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě mohou být
spaseni a vyvedeni z jejich ne-reality a ne-života.
‚Ono ti poraní hlavu a ty mu poraníš Jeho patu‘ znamená jediný kontaktní bod,
který je možný mezi někým v pravém životě pozitivního stavu a někým v neživotě negativního stavu. Pata znamená v této konotaci nejzevnější
z nejzevnějšího pravé reality, které může navázat vztah s pravou esencí a
substancí toho, co se nazývá ne-život negativního stavu (jeho hlava). To, že
jsem Já nebo kdokoliv jiný v pozitivním stavu poranil hlavu ne-života
negativního stavu (nebo jeho esenci a substanci), znamená, že jsem Svou
přítomností ve všech peklech (a tvou přítomností, Petře, v peklech renegátů a
jejich poskoků) do nich vložil nejdůležitější předpoklad a prostředky (poranil
jeho hlavu), prostřednictvím kterých bude eliminován ne-život negativního
stavu a všech jeho derivátů a navěky budou spaseni všichni jeho účastníci
v něm. Zároveň je Má přítomnost v těch peklech a tvá přítomnost, Petře,
v peklech renegátů a přítomnost každého, kdo je Mým představitelem na
planetě Nula, v různých oblastech Pekel vnímána obyvateli ne-života
negativního stavu jako bolestný zážitek.
Když vložíte do jejich pseudoesence a pseudosubstance (jejich hlavy) něco, co
nebylo nikdy součástí jejich ne-života, udeří je to nebo to způsobí zranění jejich
celkové strukturální pseudointegritě. Znamená to ale také, že se buduje most,
po kterém mohou opustit svůj ne-život a svou ne-realitu a připojit se k pravému
životu a k pravé realitě pozitivního stavu.
‚A ty mu poraníš Jeho patu’ znamená v této konotaci, že pseudojsoucno a
pseudobytí ne-života negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg jsou na
jejich nejexternější úrovni (pata) vnímány a prožívány každým v pravém životě
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pozitivního stavu jako břemeno a kříž, který souhlasili nést až do konce tohoto
cyklu času/stavu/kondice/procesu. Pokud jde o Mně, v Mém případě toto
prohlášení znamená faktor Mého dovolení vynalézt, aktivovat, ustanovit a
uvést do pohybu ne-život negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega.
Z pozice nejexternější vrstvy Mé Absolutní Vnější Mysli (Má pata) toleruji jejich
ne-život, ať je pro nás všechny jejich ne-život jakkoli bolestivý, nesnesitelný,
netolerovatelný a tíživý (poranění Mé paty). A jediný důvod, kvůli kterému my
všichni v pravém životě pozitivního stavu tolerujeme tento ne-život se všemi
jeho krutostmi a ohavnostmi, zakořeněnými v jeho zlech a nepravdách, jsou
životně nezbytné odpovědi na všechny ty otázky, které se chystaly proniknout
do myslí všech sentientních entit.
Pro pseudojsoucno a pseudobytí ne-života negativního stavu, lidského neživota a jejich eg neexistují žádné jiné důvody. A toto je to, co skutečně
znamená pravý význam citovaného textu, v jednom z jeho mnoha dalších
významů. A toto je všechno, co dnes potřebujeme prodiskutovat, Petře. Teď jdi
a odpočiň si a postarej se o svůj slabý a zranitelný fyzický stav (o svou bolavou
patu).
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto smysluplné zjevení.
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Dialog 127
24. března 2000
Peter: Dnes nemám žádné specifické otázky multivesmírného významu, i když
v mysli bych chtěl více vědět o takových pojmech jako ‚já jsem‘ a ‚ego‘, co ve
skutečnosti znamenají a označují a jak zdolat, nebo alespoň udržet na uzdě, vliv
a dominanci, které má lidské ego v našich typických životech, zejména a zvláště
co se týká našeho chování, postojů a vztahů. Kromě toho, někteří Tvoji
představitelé si stěžují, že se jim zdá, že jsou značně vystresováni, nemohou
spát nebo relaxovat, majíce nepříjemné fyzické symptomy a pocit, že nemají
žádný přístup ke svém nitru, aby odhalili duchovní důvody všech těchto
rušivých stavů. Máš nějaký komentář k těmto záležitostem nebo k něčemu
jinému, o čem se domníváš, že by bylo vhodné o tom pouvažovat nebo zjevit
nám to?
Pán Ježíš Kristus: Než uvážím tvé záležitosti, Petře, je zde něco jiné, o čem
potřebujeme diskutovat jako první. Poté se budeme věnovat tvým starostem,
nebo starostem vyjádřenými Mými představiteli.
V našich světech nebo, takříkajíc, na naší straně barikády je právě v procesu
budování důležité duchovní klima. Na nějaký čas jeho vliv na všechny nebo na
všechno ve vašem pseudosvětě a v pseudosvětech zóny vymístění nebude
citelný, i když jeho význam bude rozpoznatelný v osobních a soukromých
životech Mých představitelů na planetě Nula. Bude nutné, aby někteří z vás
pocítili tuto rozpoznatelnost, aby se vytvořil příznivý předpoklad pro to, aby
mělo dopad na zbytek lidstva a na každého v pseudoživotě nebo ne-životě
negativního stavu. Kvůli vaší neobvyklé kondici se připravte na to, že ve většině
případů to nebude plně zaregistrováno na úrovni vašich lidských vědomých
myslí, budete ale mít určitý niterný nebo intuitivní pocit, že se děje něco
zásadního a důležitého, bez toho, abyste byli, takříkajíc, schopni si na to
sáhnout a abyste tak pochopili, co se děje.
Duchovní klima, které je budováno nebo které se chystá nastolit v našich
světech, se týká něčeho, co se nazývá multidimenzionální a multimodální
diskuse o všem, co se týká životů všech sentientních entit, jejich pozice, jejich
rolí a jejich umístění v hierarchii duchovní organizace; o všech důvodech, kvůli
kterým bylo dovoleno vynalézt, vybudovat, manifestovat a uvést do pohybu neživot negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega; o Mé roli v tom všem a o
tom, jaký bude nebo jaký by měl být výsledek tohoto cyklu času/stavu/kondice/
procesu, poté, co každý vykoná a zrealizuje všechny volby ohledně charakteru
a role tohoto cyklu času/stavu/kondice/procesu.
305

Tato duchovní diskuse, o které jsem se zmínil v jednom z předcházejících
Dialogů, je nezbytným jevem, protože buduje správný základ, na kterém by
mohlo dospět do svého konce všechno ohledně přirozenosti a role tohoto
časového cyklu času/stavu/kondice/procesu a na kterém by mohla být
nastolena přechodná perioda, aby se mohlo uskutečnit a stát realitou uvolnění
nového a odlišného duchovního aspektu a něčeho nového a odlišného,
týkajícího se toho uvolnění z Jádra Mé Nové Přirozenosti, co bude řídit
přicházející cyklus času/stavu/kondice/procesu. Bez správného chápání všech
těchto záležitostí, bez zjevení důvodů jsoucna a bytí tohoto konkrétního a
neobyčejného cyklu času/stavu/procesu, ve kterém koexistují ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega s pravým životem pozitivního
stavu, nebylo by možné podniknout ani jediný krok, aby se přikročilo
k ukončení tohoto cyklu a k zahájení nového, potom, co proběhne přechodná
perioda až do svého nezbytného konce.
Protože existují mnohé nebo početné aspekty tajemství povahy a role tohoto
cyklu času/stavu/procesu, jejich význam a dopad, které mají na všechny a na
všechno vez výjimky či vyloučení někoho nebo něčeho, si vyžaduje, aby je
všechny sentientní mysli v pravém životě pozitivního stavu důkladně pochopily,
uchopily, poznaly a aby přijaly potřebu jejich manifestace přesně tím
způsobem, jakým se manifestují během tohoto cyklu. Tato situace podléhá
multivesmírnému zákonu, že všechno postupuje z nitra ven, Kvůli faktu, že
pravý život pozitivního stavu v celistvosti toho všeho začíná nebo je zaváděn
nejprve na duchovní úrovni, potom na intermediální úrovni, a na zevnější
úrovni jako na třetí, diskuse o této důležité a rozhodující záležitosti začíná
nejdříve na duchovní úrovni, potom na intermediální úrovni, a na zevnější
úrovni jako na třetí. Potom je dopad této diskuse pociťován nebo se šíří v neživotě negativního stavu, v lidském ne-životě a v jejich egách.
Nuže, tento proces dění a nastávání musíte chápat tak, že tato diskuse se
odehrává podle pravidel objektivní modality vnímání. To znamená, že ačkoli
z pozice subjektivní modality vnímání se to děje postupně, jako by se něco dělo
na prvním místě/stavu, potom na druhém místě/stavu a potom na třetím
místě/stavu, s následnou postupnou odezvou a dopadem na ne-život
negativního stavu. lidský ne-život a jejich ega, v objektivní modalitě se celá tato
diskuse děje diskrétně; tedy simultánně a synchronně přesně v tom samém
čase/stavu/místě/kondici.
Současné klima, které je vytvářeno v těchto světech a dimenzích, je
charakterizováno intenzivní diskusí o všech těchto důležitých záležitostech,
které umožní ukončit tento cyklus času/stavu/procesu, a účastí všech na naší
úrovni, ve všech příslušných světech a dimenzích. Toto je něco úplně nového,
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co do tohoto času/stavu/procesu nebylo prožíváno v takovém významném
rozsahu a míře. Ovlivní to samotné jádro a stavbu povahy a struktury Stvoření a
všech příslušným sentientních entit a jejich sentientních myslí.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že výsledek této diskuse a to, jak
ovlivní mysli všech svých účastníků, podstatně a od základu, takříkajíc, přeskupí
a přepojí celé Mé Stvoření a všechny jedinečné, odlišné a individuální ‚já jsem‘
všech sentientních entit. V tomto smyslu nebude nic ani v nejmenším tak stejné
a všechno bude zcela jiné a neobvyklé. Toto jiné a neobvyklé si nelze vůbec
představit, pokud proces této diskuse neproběhne až do konce.
Vzhledem k tomu, že tento cyklus času/stavu/procesu je a bude řízen až do
svého úplného konce velmi zvláštním a neobvyklým duchovním principem,
uvolněným ze mě, jenž umožňuje takzvanou koexistenci dvou zcela odlišných
způsobů fungování – pravého života pozitivního stavu a falešného života, tedy
ne-života negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg – vůbec nic z něj
nemůže být přeneseno nebo vyjmuto a začleněno do následujícího cyklu
času/stavu/procesu. A jelikož všichni obyvatelé tohoto konkrétního cyklu,
nacházející se na jakémkoliv místě a jakémkoliv čase, byli speciálně a zvlášť
strukturováni a zapojeni tak, aby v nich bylo všechno přizpůsobeno velmi
specifickým potřebám, které řídí tento cyklus, nic z jejich současné struktury a
zapojení nebo z jejich příslušného životního stylu by nemohlo být přeneseno do
následujícího cyklu.
Pochopte, prosím, že kdyby mohlo být vůbec něco přeneseno a přemístěno
z tohoto cyklu do následujícího, znamenalo by to také přenesení a přemístění
všeho, co se týká ne-života negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg
(zapáchajících eg, jak ty rád říkáš, Petře). V tom případě by nebyl až tak velký
rozdíl mezi aktuálním cyklem a následujícím cyklem. Sentientní entity by byly
stále ještě sužovány pseudojsoucnem a pseudobytím ne-života negativního
stavu, lidského ne-života (v jeho negativních aspektech) a jejich eg. Kvůli
takovému uspořádání by nebylo možné ustanovit ani plnost a kompletnost
pravého života pozitivního stavu. A jednou z nejdůležitějších vlastností
následujícího cyklu času/stavu/procesu je přece úplná nepřítomnost čehokoliv,
co se týká ne-života negativního stavu, lidského ne-života v jeho negativních
aspektech a jejich eg; a nastolení plnost a kompletnosti pravého života
pozitivního stavu ve všech jeho neomezených aspektech.
Tato fakta vám velmi jasně říkají, že nikdo ze členů současného cyklu by nemohl
vstoupit do následujícího cyklu takový, jaký je v současné době strukturován a
sestrojen ve své současné individualitě, odlišnosti a jedinečnosti, zakořeněné
v jeho/jejích specifickém a velmi neobvyklém ‚já jsem‘, přizpůsobeném
požadavkům povahy tohoto cyklu času/stavu/procesu. Tyto informace a zjevení
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se uvádějí do pozornosti každého a jsou jedním z nejdůležitějších témat
v současnosti zahájené diskuse. Všichni v tomto časovém cyklu musí učinit
jedno z nejdůležitějších rozhodnutí a voleb svých životů ohledně toho, zda se
chtějí, nebo nechtějí podrobit absolutně fundamentální a nanejvýš rozsáhlé
restrukturalizaci a předrátování samotné esence a substance svých myslí a
svých ‚já jsem‘, aby mohli být přeneseni nebo přemístěni do následujícího cyklu
času/stavu/procesu, bez jakékoliv možnosti ponechání si v sobě cokoli z toho,
co mají, jací jsou a kdo jsou, a jak je pojímáno a chápáno jejich ‚já jsem‘.
Aby takovou volbu a rozhodnutí učinili, tomuto procesu musí předcházet
rozsáhlá, hluboká a dlouhotrvající diskuse (dlouhotrvající z hlediska pojímání
času) o všech záhadách, tajemstvích a skrytých věcech týkajících se, zaprvé,
jich, jejich přirozenosti a jejich ‚já jsem‘; a za druhé, týkajících se všeho, co bylo
zjeveno v Mém Novém zjevení, a zejména v těchto Dialozích ohledně
přirozenosti a struktury tohoto cyklu času/stavu/procesu. A toto je přesně to,
co jsme mysleli novým klimatem, který je ustavován ve všech našich světech a
jejich příslušných dimenzích. Toto klima bude charakterizováno povahou
zahájení této diskuse, která dovede všechny k vykonání jedné z nejdůležitějších
voleb a rozhodnutí, jaké kdy museli učinit. Nakonec, týká se to, takříkajíc,
záležitostí jejich života nebo smrti. Samozřejmě, druh rozhodnutí a volby, které
všichni vykonají, jsou velmi snadno předvídatelné, protože potom, co budou
mít všechny nutné a potřebné, úplně jasné informace o tom, proč bylo
umožněno nebo dovoleno, aby se vůbec uskutečnil tento neobvyklý, tajemný a
tíživý cyklus plný zmatku, vykonají nejsprávnější a nejvhodnější rozhodnutí a
volbu, které je přivedou k plné účasti na pravém životě následujícího cyklu
času/ stavu/procesu, ve kterém už více nebude přítomné nic, co se týká neživota negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg.
Jak ale bylo uvedeno výše, taková volba a rozhodnutí nemohou být učiněny bez
náležitého a správného poznání nebo zjevení o všech těchto věcech. Na druhou
stranu, nestačí mít pouze takové poznání nebo zjevení a na základě něj vykonat
takovou důležitou volbu a rozhodnutí život-nebo-smrt. Přijetí těch informací
nebo zjevení, přicházejících v podstatě z venku, by bylo vnucující. V tom
případě by nemohlo být nikomu přisvojeno nebo přisouzeno nic, co by bylo
obsaženo v takovém poznání nebo zjevení. Z toho důvodu je nezbytné zahájit
dlouhé období diskuse, v průběhu kterého budou zváženy, skrz naskrz probrány
a sdíleny se všemi všechny aspekty zjevených informací, a následně budou
zvnitřněny, vstřebány a učiněny integrální součástí jejich ‚já jsem‘, poskytujíce
jim jasný a pevný základ, na kterém mohou vykonat svou volbu a rozhodnutí ze
svého vlastního nitra, a ne z hlediska vnucujícího zevnějšku.
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Zahájení této diskuse na naší straně a všechny její důsledky, výsledky a následky
vyvolávají v samotné struktuře ne-života negativního stavu, lidského ne-života a
jejich eg bolestivý dominový efekt. Tento se objevuje v objektivní modalitě
vnímání jako diskrétní událost; to znamená, že v této modalitě je simultánní a
synchronní s jejím odehráváním se na naší straně. Ale v okamžiku, jakmile se
aplikuje na lidský lineární způsob vnímání, z hlediska lidské vědomé mysli vzniká
pocit značného zpoždění (někdy desetiletí, staletí, nebo dokonce tisíciletí), než
se odehraje její dopad. Toto je důvod, proč bude registrace všech těchto
faktorů v lidské mysli a jejich následný dopad na ni pronikat do lidí a do jejich
ne-životů velmi pomalu.
A zde přichází vaše role jako Mých pravých představitelů na planetě Nula.
Pouze několik z vás má výsadu mít tyto informace nebo zjevení. Jak si
pamatujete z jednoho z dřívějších Dialogů, bylo vám oznámeno, že ve vašem
případě je zajištěno, že můžete poznat všechna tato tajemství zjevená v Mém
Novém zjevení, ale ne zbytek lidstva, aby hleděli a neviděli, a slyšeli a nechápali,
co se jim oznamuje – pokud nebudou připraveni na to, aby byli spaseni ze své
slepoty a hluchoty. Jejich spása z této vážné situace je závislá na vás, Mých
představitelích, majících tyto informace a zjevení. Tím, že je máte, a svým
životním stylem v souladu v souladu se vším, co je zjeveno v Mém Novém
zjevení, je vkládáte do hlubokých zákoutí lidských nevědomých myslí, aby, až
přijde čas, mohly být přeneseny nebo přesunuty do jejich vědomých myslí,
připadajíce jim jako něco důvěrně známé; a na základě toho by mohli začít svou
vlastní diskusi o všech těchto záležitostech a vykonat své vlastní rozhodnutí a
volbu, jakož i kterým směrem chtějí pokračovat. Samozřejmě, majíce takové
důležité zjevení a informace; a poznajíce dobrovolný status jejich postavení; a
majíce všechny jejich paměti otevřeny, aby mohli mít správný a patřičný základ,
na kterém by vykonali takovou správnou volbu a rozhodnutí; a majíce
příležitost důkladně si mezi sebou všechny tyto záležitosti prodiskutovat, je
velmi snadno předvídatelné, jakou volbu a rozhodnutí vykonají.
V tomto ohledu je jako Moji praví představitelé předcházíte v této diskusi, která
začne někdy v daleké (nebo blízké) budoucnosti – z hlediska vašeho pojímání
času – tím, že budete tuto diskusi, týkající se těchto informací a zjevení, vést
mezi sebou a osobně s Petrem; pokud to bude potřebné a nutné a pokud
nedojde k Petrovu odvolání v dohledné době, ve velmi blízké, nebo ve velmi
vzdálené budoucnosti. Připravte se na tuto možnost a potřebu. Pokud nebude
Petr pro tuto diskusi v dispozici kvůli jeho případnému odvolání, potom máte
začít tuto diskusi mezi sebou bez jeho osobní přítomnosti. V tom případě se
bude Petrova spoluúčast na vašich diskusích konat z duchovního světa. Tak či
onak, ať už fyzicky, nebo nefyzicky, bude aktivním účastníkem vašich diskusí o
těchto důležitých věcech.
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Pamatujete, co bylo o této záležitosti řečeno v Korolariích…, v Oznámení? Že
musí docházet k osobním rozhovorům mezi vámi o všech důležitých duchovních
záležitostech, obsažených v Mém Novém zjevení. Přímo Já zde zjevuji, že
požadavek, o kterém se tady zmiňuji, se týká této doby nebo blízké
budoucnosti, a ne tehdejší doby a oněch podmínek, které v té době existovaly.
Nyní je pravý čas realizovat tento požadavek. Do této chvíle nebylo přijatelné,
aby docházelo k takovým rozsáhlým diskusím tváří v tvář, protože jste neměli
tyto životně důležité a klíčové informace a zjevení. Bez těchto Dialogů a toho,
co obsahují, by se takové diskuse nemohly odehrát nebo by ještě nemohly být
produktivní a užitečné. Nyní je ale všechno na patřičném místě, aby se začala
tato důležitá fáze aktuálně probíhajícího posunu, jako předchůdce všeho
ostatního, co se chystá stát nebo co se bude dít v budoucnu (velmi
pravděpodobně ne dřív, než budete všichni odvoláni z planety Nula).
Vaše diskuse v tomto ohledu budou velmi potřebné, aby nastolily nebo aby
přenesly nebo přesunuly velmi speciální klima, které je budováno právě teď
v duchovním světě i v ostatních světech a dimenzích na naší straně, jak to bylo
vylíčeno výše. Jelikož, jak to bylo uvedeno předtím v jednom z předcházejících
Dialogů, jste v procesu účasti na těchto diskusích na naší straně bez vašeho
lidského vědomého uvědomění a jelikož jste integrální součástí procesu
budování zmíněného velmi specifického klimatu, aby se jejich vliv přenesl nebo
přesunul do vašeho vědomého uvědomění a aby se na základě toho faktoru
umístily do nevědomé mysli zbytku lidstva, bude moudré, ba dokonce nutné,
abyste vedli podobné diskuse mezi sebou také na vaší úplně vědomé úrovni.
To, o čem tu hovoříme, je velmi důležitý faktor. Abyste ve svých životech
odráželi všechno, co se děje, takříkajíc, na naší straně bariéry a abyste celé
lidstvo připravili na to, co má v tomto ohledu přijít, je velmi důležité, abyste
toto nové klima, které je právě budováno v našich světech, nastolili ve svých
vlastních soukromých, individualizovaných a odlišných životech a ve svých ‚já
jsem‘, jakož i zejména mezi sebou, vždy, když se účastníte vašich skupinových
setkání. Toto je velmi důležité. Říká vám to také, jaké by bylo pro vás
nepatřičné, kdybyste své diskuse omezili jen na sexuální záležitosti – jak to, zdá
se, bylo doposud nejméně v jedné zemi Evropy. Takové omezení by se příčilo
jakékoliv možnosti vybudovat takové klima, které je právě nyní v procesu
zahájení v našich světech a ve všech jejich příslušných dimenzích.
Výše zmíněný požadavek bude pro vás fungovat také jako přípravná fáze pro
váš vlastní individuální a osobní rozhodovací a volební proces ohledně vaší
vlastní pozice, místa, stavu a situace jak v rámci vašeho vlastního osobního a
individualizovaného cyklu času/stavu/procesu, tak i v rámci globálního a
všezahrnujícího. Jak víte a jak je zřejmé z výše popsaného zjevení, nic z toho, co
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obsahujete, nic z toho, co jste a kdo jste, nic ze struktury, povahy a dynamiky,
kterou má a ze kterých sestává vaše ‚já jsem‘, nemůže být přeneseno nebo
přesunuto do následujícího cyklu. Všechno, co máte a čím jste nebo z čeho vy a
vaše ‚já jsem‘ sestáváte, je určeno velmi specifickou, jedinečnou a velice
odlišnou povahou, strukturou a dynamikou duchovního principu, který řídí
současný cyklus času/stavu/procesu. Proto, abyste byli schopni vstoupit do
následujícího cyklu času/stavu/procesu/atd., museli byste se vzdát nebo úplně
se zříct všeho, co máte a čím jste ve svém vlastním jedinečném, individuálním a
odlišném ‚já jsem‘.
V tomto smyslu a v tomto ohledu budete muset přijmout nebo získat z nově
uvolněného duchovního principu, pramenícího z odlišného aspektu Mé
Absolutní Nové Přirozenosti, úplně novou individualitu, osobnost, jedinečnost a
odlišnost, které budou základem a strukturou vašeho nového ‚já jsem‘. V tomto
smyslu dostanete úplně odlišné a fundamentálně nové ‚já jsem‘, které bude
v plném souladu s nově uvolněným duchovním principem, jenž bude řídit
následující cyklus času/stavu/procesu. Jinými slovy, vaše nové a odlišné ‚já
jsem‘ bude ve své individualitě, zosobnění a jedinečnosti vybudováno ze všech
prvků nově uvolněného duchovního principu. Tento faktor vám umožní plnou
spoluúčast na nastávajícím cyklu času/stavu/procesu.
Jak tedy z tohoto zjevení vidíte, vaše nadcházející diskuze o všech těchto
záležitostech vám pomohou se připravit na vzdání se všeho, co se týká tohoto
časového cyklu, vás individuálně a osobně, jakož i všech globálně, a získat
namísto toho všechno, co se týká přirozenosti a struktury následujícího cyklu.
Vytvoří to také příznivý předpoklad pro celé lidstvo, jakož i pro všechny ty
z ostatních pseudodimenzí negativního stavu, kteří jsou s vámi spojeni během
vašeho čtení těchto Dialogů a všeho ostatního, co se nachází v Mém Novém
zjevení, aby byli přichystáni a připraveni na to, co má v tomto ohledu přijít. A o
toto všechno se jedná v tom neobvyklém a velmi vzrušujícím klimatu, který je
právě nyní v procesu ustanovení v našich světech a ve všech jejich příslušných
dimenzích. A vy se na tom všem můžete podílet, pokud si tak zvolíte ze své
svobodné vůle a volby, ve vaší pozici a roli jako Moji praví představitelé na
planetě Nula. Mohu vás ujistit, že v této době není nic důležitější než tato
spoluúčast.
A toto nás přivádí, Petře, ke tvému přemýšlení o pravém významu pojmů ‚já
jsem‘ a ‚ego‘. Jak definujeme a chápeme tyto důležité pojmy? Jak je zřejmé
z toho, co bylo doposud zjeveno v tomto Dialogu, vůbec všechno, včetně ‚já
jsem‘ a ‚ega‘, je určováno přirozeností a strukturou duchovního principu, který
řídí aktuální časový cyklus. V tomto ohledu můžete pojem ‚já jsem‘ definovat
jako strukturální a dynamické sebeuvědomělé, sebevnímající a sebeztotožněné
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vědomé uvědomování si svého sebeuvědomování ve vztahu ke všem aspektům
duchovního principu, který řídí aktuální časový princip. Je to relativní derivát
toho aspektu nebo prvku, nebo sub-elementu Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘,
který určuje veškerou přirozenost, strukturu, obsah a všechno ostatní a všechny
ostatní, co/kdo se nachází uvnitř a v časovém rámci tohoto příslušného cyklu.
Jak tedy z této definice vidíte, jakékoliv ‚já jsem‘ a jeho povaha, struktura,
dynamika a samotné jeho jsoucno a bytí jsou závislé na všem, co je uvolněno
z Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Proto v okamžiku, jak tento aspekt Mého
Absolutního ‚JÁ JSEM‘, přenesený na všechny relativní ‚já jsem‘, v těchto
relativních poměrech vyčerpá celý svůj obsah a užitečnost, jakož i celkový
obsah a užitečnost duchovního principu, který řídí tento příslušný cyklus, musí
být zanechán, aby uvolnil cestu novému a odlišnému aspektu, prvku a subelementu, aby vešly do jsoucna a bytí, s novým a odlišným ‚já jsem‘, který bude
ve své povaze, struktuře a dynamice plně odrážet obsah a význam
nadcházejícího cyklu.
Jak tedy z tohoto popisu vidíte, žádné relativní ‚já jsem‘, protože je relativní a
protože jeho struktura, povaha, dynamika a obsah plně závisí na velmi
specifické přirozenosti a obsahu toho duchovního principu, který řídí jakýkoliv
aktuální cyklus času/stavu/procesu, nemůže mít trvalou, nezměnitelnou,
nemodifikovatelnou a nenahraditelnou přirozenost. Na konci každého cyklu
času/stavu/procesu musí být odstraněna a nahrazena novou přirozeností, která
bude v plném souladu s odlišným aspektem, prvkem nebo sub-elementem
Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, uvolněným, abych řídil nadcházející cyklus času/
stavu/procesu.
Je zcela logické předpokládat, že pokud je každý cyklus času/stavu/procesu
řízen velmi specifickým a úplně odlišným duchovním principem, potom v tom
případě se nemůže nic z něj stát užitečným nebo použitelným v žádném
následujícím cyklu. Toto je pravdou především ve vztahu k cyklu, ve kterém
žijete a fungujete vy. Kvůli zmíněné koexistenci dvou forem v rámci tohoto
cyklu – pravého života, falešného ne-života, jakož i lidského ne-života – by
jakýkoliv pokus přenést nebo využít cokoliv, co je v něm obsaženo, bezděčně
kontaminoval úplně všechno a každého jednoho do té míry, že by to
znemožnilo jakémukoliv aspektu nového duchovního principu, aby se ujmul.
V tom případě by nový cyklus času/stavu/procesu nenastoupil a nemohl by
nastolit, ilustrovat a demonstrovat svou specifickou strukturu, povahu a
dynamiku.
Poněkud jiná situace může existovat nebo je přípustná v cyklu času/stavu/
procesu, který bude následovat po tom, jenž nastoupí po aktuálním, ve kterém
je manifestována a nastolena koexistence zmíněných dvou forem – pravého
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života pozitivního stavu, ne-života negativního stavu a lidského ne-života a
jejich eg. Jelikož by tento nový cyklus nebyl nakažen nebo kontaminován ničím,
co je obsaženo v aktuálním cyklu, všechno, co by měl a ilustroval, by mohlo být
využito v nové formě a stavu v následujícím cyklu. V tomto případě by před
otevřením následujícího cyklu každý, kdo by se nacházel v nějakém aktuálním
cyklu, důkladně a obšírně zvážil, co a do jaké míry, pokud vůbec něco, by mohlo
být prospěšně využito v následujícím cyklu. Avšak dokonce i v tomto případě
vždy, kdyby bylo možné najít nějaké prospěšné využití, by to bylo úplně a
kompletně přetransformováno takovým způsobem, aby to vyhovovalo
přirozenosti a struktuře nadcházejícího cyklu. Takže, dokonce i v tomto případě
by ani věci, ani žádné sentientní entity nebyly ty stejné, jaké byly
v předcházejícím cyklu.
Mohu vás ale ujistit, že vůbec nic, co je obsaženo ve vašem cyklu času/stavu/
procesu, by nemohlo být žádným způsobem ani stylem prospěšně využito
v následujícím cyklu. Avšak, všechny jeho prožitky, manifestace, demonstrace,
ilustrace a všechno, co má, byly, jsou a budou umístěny do Univerzality
povšechnosti pro věčné poučení o všech odpovědích na všechny otázky, jež
byly formulovány a položeny v průběhu tohoto cyklu, aby každý věděl, co si
nevolit a jaký nebýt. Je jen logické předpokládat, že pokud byl tento cyklus
času/stavu/procesu ustanoven za účelem položení těch otázek a získání všech
potřebných a nezbytných odpovědí na ně a pokud jasně demonstruje a
ilustruje, co si nevolit a jaký nebýt, potom v tom případě nemůže být nic z něj
žádným stylem a způsobem prospěšně využito v následujícím cyklu. A nejen to,
ale nikdo, kdo byl a bude účastníkem tohoto procesu, nemůže být, takový, jaký
je a jaké je jeho ¨já jsem‘ v jeho nynější kondici a stavu, také přenesen do
následujícího cyklu. Proto potřebujete získat něco zcela odlišné a úplně nové,
co bude jim i vám všem zpřístupněno v příhodném čase během přechodného
období.
A nyní, pokud jde o pojem ‚ego‘: Jaká je jeho definice a jak došlo k jeho
vlastnímu zavedení? Jak si pamatuješ z jednoho z předcházejících Dialogů, ego
bylo zfabrikováno v procesu vynalézání a aktivace ne-života negativního stavu a
lidského ne-života za účelem nahrazení nebo výměny pravého ‚já jsem‘ za
falešné, které by obsahovalo nebo neslo zcela odlišný obsah a význam, než jsou
ty, které byly obsaženy v pravém ‚já jsem‘. Jak si také pamatuješ, s plným
zachováním ‚já jsem‘ by nebylo možné vynalézt a aktivovat ne-život. Pravé ‚já
jsem‘ v sobě nese na základě své povahy, struktury, funkce a dynamiky všechny
aspekty pravého života a plné poznání toho, čím jedinec je a jaká je účel a
význam jeho individuálního, jedinečného a odlišného života v rámci každého
cyklu času/stavu/procesu. S takovým plným poznáním by nikdy nemohlo vejít
do svého vlastního pseudojsoucna a pseudobytí nic z pseudopřirozenosti ne313

života a z toho, co obsahuje. Zatímco každé ‚já jsem‘ je stvořeno z těch aspektů
Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, které jsou v účinnosti během každého
jednotlivého cyklu času/stavu/procesu, a zatímco ono odráží Mou Pravou
Přirozenost ve své relativní kondici, nebo ten aspekt Mé Pravé Přirozenosti,
který je v účinnosti během jakéhokoliv aktuálního cyklu času/ stavu/procesu,
ego je zřízeno a založeno na odmítnutí tvrzení, že cokoliv té povahy vůbec
existuje.
Šlo zde o to, jak si vzpomínáš, aby se ilustroval a demonstroval pseudoživotní
styl, který by neměl nic společného s ničím, co se nachází v pravém životě
pozitivního stavu a v jeho životním stylu. A poněvadž jakýkoliv význam a účel
takového života je zakořeněn v povaze, struktuře, dynamice a funkci ‚já jsem‘,
související s povahou, strukturou, dynamikou a funkcí každého cyklu
času/stavu/procesu, bylo nutné přijít se speciálním typem konstrukce, která by
v sobě nesla povahu, strukturu, dynamiku a funkci toho, co nejenže není
obsaženo v povaze, struktuře, dynamice a funkci pravého života a jeho ‚já
jsem‘, ale co by bylo v protikladu ke všemu v něm a co by mělo naprosto
odlišný význam a účel. A jelikož je pravý život ‚já jsem‘ zakořeněn v láskyplném
a laskavém sdílení všeho, co má a čím je, z toho důvodu falešný život nebo neživot jakéhokoliv ‚ega‘ je v popírání toho, že pravý význam života je založen na
takovém láskyplném a laskavém sdílení.
Co musíte ohledně toho faktu pochopit, je to, že pokud pravé ‚já jsem‘ v každé
jedné ze svých funkcí během každého jednotlivého cyklu času/stavu/procesu
plně ví, kdo je a jaká je jeho pravá přirozenost, v tom případě ego nemá během
své funkce vůbec ponětí o tom, kdo nebo co je jeho nositelem. Jde zde o to si
uvědomit, že abyste byli schopni vůbec něco sdílet, nebo v tomto případě to, co
máte a kdo jste, musíte plně vědět, kdo jste a co máte. Jinak byste nemohli
sdílet vůbec nic. Zároveň byste neměli ani ponětí o účelu a významu svého
života, zakořeněného ve vašem ‚já jsem‘. Abyste ilustrovali a demonstrovali
něco, co ve své pravé esenci a substanci nemá žádný význam a účel, přijdete
s fabrikací něčeho takového, jako je ‚ego‘, jehož účelem je ilustrovat a
demonstrovat tuto skutečnost. Paradoxně řečeno, v této ilustraci a
demonstraci lze najít pravý účel a význam zfabrikovaného ‚ega‘.
Na základě tohoto logického faktoru lze tedy ‚ego‘ definovat jako speciální typ
konstrukce, zfabrikovaný za účelem výměny nebo nahrazení pravého ‚já jsem‘,
aby se ve vybraných sentientních myslích zablokovalo a aby se v nich
eliminovalo jakékoliv poznání o tom, kdo jsou a jaký je účel a význam jejich
životů. Abych to opět zopakoval, pokud víte, kdo jste a jaký je účel vašeho
života – tyto informace jsou plně obsaženy ve vašem ‚já jsem‘ – není možné byť
i jen vzdáleně vybudovat nic, co je obsaženo ve struktuře, povaze, dynamice a
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funkci všech forem ne-života a v jejich egách. A jelikož jednou z hlavních funkcí
pravého ‚já jsem‘ je milovat a být milován, sdílet a zažívat sdílení od jiných, znát
a chápat a být moudrý; a znající a chápající přinášet vše, čím bylo obdařeno
z duchovního principu, který řídí každý cyklus času/stavu/ procesu; v tom
případě hlavním účelem jakéhokoliv ‚ega‘ je být zamilované do sebe, milovat
zevnějšek, všechno získávat pouze pro sebe, být bláznivé a brát do úvahy jen
své vlastní potřeby a dominovat a mít moc nad vším a nad všemi; bez toho, aby
vůbec vědělo a chápalo, co to má přinášet, ilustrovat a demonstrovat v rámci
tohoto cyklu času/stavu/procesu.
A nyní, protože pravé ‚já jsem‘ vždy vzniká ve Stavu a Kondici Mého
Absolutního ‚JÁ JSEM‘, nebo z té Jeho části, která řídí každý aktuální cyklus
času/stavu/procesu, z toho důvodu má věčné pokračování, i když v odlišné
formě, podobě, stavu, procesu a kondici, týkající se specifických potřeb
struktury, povahy, dynamiky a funkce každé příslušné doby. Na druhou stranu,
‚ego‘, jelikož vzniklo v relativní kondici se zcela odlišným záměrem na mysli, je
ve své funkci omezeno jen na nynější cyklus času/stavu/procesu. Proto bude po
završení tohoto cyklu vymazáno a úplně eliminováno ve všech jeho funkcích.
Aby se ilustrovala a demonstrovala pravá přirozenost a funkce lidského ega,
jakož i ega jako takového, několik Mých vybraných pravých představitelů
souhlasilo s tím, že zažije, jaké je to být v takovém stavu, kondici a procesu,
s plným vědomým uvědoměním si jeho bídného a prohnilého stavu. Zároveň
jsou během takového zážitku, aby ho měli a aby byli uprostřed něho, přinuceni
vědomě si neuvědomovat své spojení se Mnou a se členy své duchovní rodiny,
aby se mohla ve prospěch všech v Mém Stvoření i jinde plně manifestovat a
realizovat autentičnost a pravost jejich zážitků, jaké je to být v lidské kůži,
zakořeněné v jejím ‚egu‘. V průběhu toho, když jsou v té kondici, cítí se
přepracovaní, vystresování, nejsou schopni relaxovat, nemohou dobře spát a
mají všemožné nepříjemné fyzické symptomy, především bolesti hlavy, bolesti
srdce a žaludku. Samozřejmě, žádný z těchto symptomů není smrtelný ani
nemůže vážně uškodit tomu, kdo je prožívá. Specifické aspekty takového
zážitku se budou, samozřejmě, měnit od jednoho případu ke druhému. V tomto
ohledu mají čistě individuální a osobní konotaci, týkající se pouze každého
konkrétního jedince. Z toho důvodu je nelze zjevit. Ozřejmí se ale tomu jedinci
v okamžiku, až pomine období této důležité ilustrace a demonstrace.
Takže každému, kdo se nachází v této jednotlivé nepříjemné situaci, se
doporučuje, aby byl trpělivý a aby vydržel do úplného konce s plným poznáním
že jeho/její kondice a stav a všechno, co ilustruje a demonstruje v tomto
ohledu, ať je to jakkoli bídné a nesnesitelné, slouží nějakému velmi důležitému
duchovnímu účelu. Ty víš, Petře, že je to tak, podle svého bídného a velmi
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nepříjemného fyzického stavu. Jediné, co lze o takových zážitcích sdělit, je to,
kromě mnoha jiných věcí, že slouží ilustraci a demonstraci pseudoživota
lidského ega versus pravého života pravého ‚já jsem‘. Nuže, pro dnešek
budeme končit, protože začínáš být, Petře, fyzicky velmi unaven a vyčerpán.
Mimochodem, odpovídám na otázku Josefa Beneše, zda je vhodné klást skrze
tebe otázky, Petře, odpověď je ano, pokud mají takové otázky multivesmírný
význam. Žádné jiné typy otázek nebudou přijatelné. A toto je pro tuto chvíli
vše. Přeji ti všechno nejlepší.
Peter: Velmi Ti děkuji za toto smysluplné a hluboké zjevení. Takže příště –
pokud bude nějaké příště.
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Dialog 128
26. března 2000
Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat v diskusi o záležitostech
vznesených v předcházejícím Dialogu (127), týkajících se ‚já jsem‘ a ‚ega‘. Mám
pravdu? Také, že by ses chtěl zmínit o něčem jiném, co se týká Tvé Pravé Nové
Přirozenosti. Kromě toho, Ardyth byla zvědavá, proč byl v Dialogu 126
vynechán koncept moudrosti na straně 290, kde hovoříš o principech
zakotvených do pseudosvěta a všech oblastí zóny vymístění. Také, proč nejsou
tyto principy napsány s velkým počátečním písmenem. Ptá se, zda byl a
Moudrost vynechána úmyslně. Chtěl by ses věnovat těmto záležitostem, nebo
něčemu jinému?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Skutečně potřebujeme blíže rozvést
pojmy ‚já jsem‘ a ‚ego‘. A ano, se potřebujeme dotknout něčeho, co se týká Mé
Nové Přirozenosti. A s velkou radostí vysvětlím, proč byl ve zmíněné větě
záměrně vynechán pojem moudrosti.
Začněme odpovědí na otázku Ardyth. Především, důvod, proč nebyly ty principy
napsány velkým počátečním písmenem, je ten, že se týkají všech těch, kteří se
nacházejí v zóně vymístění a v jejích pseudosvětech, jakož i lidí na planetě Nula
i jinde. Vždycky, když těmito pojmy popisujeme někoho jiného, když se netýkají
Mne, nemohou být napsány s velkým počátečním písmenem. V okamžiku, co ty
principy aplikujeme na někoho, kdo nejenže není Absolutní, ale je relativní a
ještě navíc je umístěn v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě,
takové principy se ve vztahu k němu/ní stávají relativními. Tento důležitý faktor
jim všem bylo nezbytné velmi naléhavě zdůraznit, aby nepodlehli tendenci
považovat se buď za Absolutní, nebo za bohy. Pouze tehdy, když hovoříme o
těchto principech ve vztahu k jejich Absolutnímu zdroji, jaké jsou v tom zdroji,
protože jsou v něm v Absolutním Stavu a Kondici, musí být napsány velkým
počátečním písmenem, aby odrážely ten Stav a Kondici.
Na druhou stranu, záměrné vynechání pojmu ‚Moudrost‘ ze zmíněného úryvku
se týká stavu, který měl být nastolen po Mém odchodu z planety Nula. Jak víš,
první krok v procesu vkládání těch principů do něčeho nebo někoho, co/kdo
sídlí v takzvaném ne-životě, se týká potřeby zdůraznit lásku, dobro, pravdu,
pozitivní skutky a víru. Druhým krokem je v tomto ohledu ochota chtít
inkorporovat ty principy do svého vlastního ne-života, na základě čehož získají
pravý život. Správnou aplikací a manifestací zmíněných principů v jejich
niternosti, o které ani netušili, že existuje - koneckonců, jejich ne-život byl
založen na negaci jsoucna a bytí zevnějšnosti a na zdůraznění pseudoreality
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zevnějšnosti, která byla podle jejich názoru jedinou věcí, která se počítala - což
jim umožnilo objevit tuto niternost, tím faktorem, a pouze tím faktorem, jsou
schopni zmoudřet. Toto je důvod, proč nebyl ve zmíněné větě zahrnut pojem
‚moudrost‘.
Důležitá je tu aplikace multivesmírného principu, který říká, že všechno pochází
z nitra nebo z niternosti, a z té pozice to postupuje nebo jde ven nebo
k zevnějšnosti. Přijetím tohoto důležitého duchovního principu a jeho
začleněním a praktickým využitím v jedincově životě se na základě tohoto
procesu jedinec stává moudrým.
Nejprve bylo potřeba tento princip uvést do popředí pozornosti všech v neživotě negativního stavu a v lidském ne-životě, aby mohli mít správný základ na
odstoupení od svého způsobu pseudoživota nebo ne-života, zakotveného
v jejich zevnějšku, a začít hledat význam pravého života a svého ‚já jsem‘ ve své
niternosti, ke které byla cesta uzavřena a zapečetěna. Jen co nastolí tento nový
způsob života, jen tehdy se stanou moudrými. Odtud tedy potřeba vynechání
pojmu ‚moudrost‘ ze zmíněné věty. Jak z této diskuse vidíte, v tomto ani
v žádném jiném ohledu neexistují žádné náhody. Všechno je oznámeno tak, jak
je to oznámeno, s určitým úmyslem.
Peter: Abych Ti řekl pravdu, vědomě jsem si neuvědomoval, že bylo z uvedené
věty vynecháno slovo ‚moudrost‘.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, toto ti jen říká, že tvé zaznamenávání probíhá
tak, že každá jedna idea a slovo jsou ti Mnou přímo vkládány do tvé mysli. tato
metoda velmi často obchází tvé okamžité vědomé uvědomění. A takto to má
být v procesu tvé transmise a zaznamenávání obsahu našich Dialogů.
Peter: Moc Ti děkuji za toto vysvětlení. Jsme připraveni přejít k dalším
záležitostem?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme připraveni. V dalším si řekneme trochu více
o pojmech ‚já jsem‘ a ‚ego‘. Jak jsem si minulé noci všiml, během tvé procházky
kolem domu ti přišla na mysl závažná otázka o možnosti porušení principů
jedinečnosti, individuality a odlišnosti každého jednoho ‚já jsem‘, které pochází
z nějakého velmi specifického aspektu, prvku nebo sub-elementu Mého
Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Podle tvého chápání tohoto původu ses obával, že
vymazáním všeho obsaženého v přirozenosti a struktuře každého jednoho ‚já
jsem‘ na konci každého cyklu času/stavu/procesu jedinec ztratí svou jedinečnou
individualitu, osobnost a odlišnost, a tím faktorem bude ten aspekt, prvek nebo
sub-element, který umožňoval, aby vůbec byla a existovala ta individualita,
jedinečnost a odlišnost každého jednoho ‚já jsem‘, vymazán i z Mého
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Absolutního Stavu. Kdyby se mělo stát něco takové povahy, na základě faktoru
vymazání něčeho, co je Absolutní, bylo by vymazáno i veškeré Absolutno.
Proces, kterým se uskuteční nebo dosáhne zanechání všeho, čím kdo je a z čeho
pozůstává, nebo zanechání svého ‚já jsem‘, je do určité míry nesprávně
pochopen. Když hovoříme o potřebě vzdát se všeho, co kdo má a jaký je nebo
kdo je ve svém jedinečném, individuálním a odlišném ‚já jsem‘, hovoříme o
všem, co je základem velmi specifického způsobu fungování a životního stylu,
který byl/je určen povahou, strukturou a dynamikou duchovního principu, který
řídí každý cyklus času/stavu/procesu. Specifičnost, jedinečnost, individualita a
odlišnost každého jednoho ‚já jsem‘ je vybudována a následně založena na
všem, co je obsaženo v tom specifickém duchovním principu. Pomocí a
prostřednictvím něj je každý tím, čím je, a takový, jaký je ve svém ‚já jsem‘.
Pocit a velmi silné vědomé uvědomění si schopnosti mít vlastní uvědomění si
svého ‚já jsem‘ ve všech jeho aspektech a manifestacích závisí na dostupnosti
duchovního principu, který je přenesen z Mé Absolutní Přirozenosti, a na jeho
správném využití a manifestaci ve specifičnosti životního stylu všech, kteří se
nacházejí v každém cyklu času/stavu/procesu. Jelikož každé jedno ‚já jsem‘ je ve
všech aspektech své povahy, struktury, dynamiky a manifestace relativní,
relativní k Mé Absolutní Přirozenosti, na základě samotného charakteru této
relativnosti nemůže mít absolutní, nezměnitelnou, nemodifikovatelnou a do
věčnosti nenahraditelnou přirozenost.
Tato samotná relativní přirozenost každého ‚já jsem‘ určuje faktor jeho
vyčerpatelnosti a vyčerpává se, dokud se ve svém fungování a manifestaci
úplně nezastaví. Jinými slovy, v tomto bodě je v nebezpečí své věčné smrti. Aby
se tomu zabránilo a aby se zachovala velmi specifická neopakovatelná,
jedinečná, individuální a odlišná přirozenost každého jednoho relativního ‚já
jsem‘, a také aby se nedezintegroval Můj specifický aspekt, prvek nebo subelement začleněný v tom ‚já jsem‘, prostřednictvím kterého žije a funguje, je
stažen zpět do Mě a jeho kopie je vložena do Univerzality povšechnosti kvůli
věčnému zachování, a z Mé Absolutní Přirozenosti je uvolněn nový aspekt,
prvek nebo sub-element, který nadělí každého novým ‚já jsem‘, souvisejícím
s potřebami úplně nové struktury, povahy, dynamiky a manifestace
nadcházejícího cyklu času/stavu/prostoru/procesu/kondice.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, pokud můžete, je to, že samotný pocit a
vnímání bytí svým vlastním jedinečným, individuálním, odlišným a
neopakovatelným ‚já jsem‘ jsou vždy zachovány do věčnosti. Tvůj zmatek,
Petře, v tomto ohledu pramenil ze tvého nesprávného předpokladu, že jako
takový a sám o sobě zmizí i tento důležitý pocit a vnímání. Musíte velmi jasně
rozlišovat mezi potřebou vzdát se všeho a nahradit všechno, z čeho pozůstává
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každé jedno ‚já jsem‘ a to, kdo a jaké je, od potřeby zachovat si pocit a vnímání
svého vlastního jedinečného, individuálního, odlišného a neopakovatelného ‚já
jsem‘. Toto jsou dvě rozdílné věci. Tento pocit a vnímání nemohou nikdy zmizet
nebo být odstraněny. Bez tohoto pocitu a vnímání by každý skutečně zemřel ve
věčném smyslu, a nejen v relativním, fyzickém smyslu. Odstraňuje se ale
samotný obsah, povaha, struktura, dynamika a způsob manifestace každého ‚já
jsem‘, ale ne pocit a vnímání, že to nadále je a existuje ve svém vlastním ‚já
jsem‘, i když nyní ve zcela odlišné modalitě, stylu, povaze, struktuře, dynamice
a manifestaci, než to bylo nebo mělo předtím.
Děje se zde tedy to, že v okamžiku, kdy pocítím, že každé jedno ‚já jsem‘ je
právě připraveno spotřebovat nebo vyčerpat všechno, co obsahuje a z čeho
pozůstává (a toto je podmíněno jak ukončením každého aktuálního cyklu
času/stavu/místa/procesu a jeho povahy, struktury, dynamiky a manifestace,
tak i ukončením svého vlastního individuálního cyklu času/stavu atd.), abych
zabránil, aby kterýkoliv jedinec ve svém aktuálním ‚já jsem‘ zemřel, okamžitě
ho/ji nadělím novým aspektem, prvkem nebo sub-elementem, který poskytne
každému jedinci nové ‚já jsem‘ shodné s potřebami, povahou, strukturou,
dynamikou a manifestací nadcházejícího cyklu. Avšak pocit a vnímání bytí svým
vlastním ‚já jsem‘ nemohou být nikdy do věčnosti eliminovány, změněny,
nahrazeny nebo zmizet. Jsou vždy zachovány a jsou nedotknutelné, aby bylo
nepřetržitě zachováno uvědomění si sebeuvědomění, ve smyslu obsahu těch
pojmů. Kdyby mohly tento pocit a toto uvědomění zmizet, v tom případě by
dotyčný jedinec skutečně zemřel ve věčném smyslu. Taková možnost, jak víš, by
Mně nikdy nemohla byť i jen přijít na Mou Absolutní Mysl. Nikdy bych nemohl
dovolit, aby se stalo něco takového charakteru. Vidíš základní rozdíl mezi
těmito dvěma aspekty jsoucna a bytí každého v diskutované konotaci, Petře?
Peter: Zcela jasně. A děkuji Ti, že jsi mi tento rozdíl vysvětlil.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní pokračujme v naší diskusi o ‚já
jsem‘ a ‚egu‘. Jak sis všiml, vždycky, když diskutujeme o pojmu ‚já jsem‘, tak ten
pojem spojujeme s atributy jeho individuality, jedinečnosti, odlišnosti a
neopakovatelnosti. Takové pojmy jsou základem samotného života ‚já jsem‘,
prostřednictvím kterých mohlo být vůbec koncipováno jeho uvědomění si
sebeuvědomění, tedy že je a existuje, jakoby samo od sebe a samo o sobě. Ale
existuje vůbec něco - takzvané kolektivní ‚já jsem‘- co by mohlo existovat
v rámci pravého života pozitivního stavu, co by dodávalo každé jednotlivé
společnosti nebo skupině, nebo zemi velmi specifické klima, styl, charakter a
způsob života a co by bylo základem jejich funkce a existence? Je něco takové
jako kolektivní ‚já jsem‘ vůbec možné v rámci pravého života pozitivního stavu?
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Jak si pamatuješ, v Mém Novém zjevení byl v kapitole 25 na straně 585
(anglického originálu - pozn. překl.) formulován jistý velice důležitý princip.
Dovol, abych ten princip doslovně zopakoval:
‚Každá sentientní entita je nekonečně jedinečná a nemůže se opakovat.
Zároveň má ale každá sentientní entita něco společné s některými, ne však se
všemi sentientními entitami. A konečně, každá sentientní entita obsahuje ve
své přirozenosti něco, co je společné všem sentientním entitám kdekoliv a
kdykoliv a za každých okolností. Toto je princip jedinečnosti, podobnosti a
společného jmenovatele.‘
Prvním rozdílem mezi tímto principem a tím, o čem hovoříme v tomto Dialogu,
je to, že v tom principu je použit výraz ‚sentientní entita‘. V našem případě,
v tomto konkrétním Dialogu, používáme termín ‚já jsem‘. Výraz ‚sentientní
entita‘ znamená konglomerát všeho, z čeho pozůstává ve své celistvosti a
úplnosti nebo ve všech aspektech své přirozenosti. Naproti tomu termín ‚já
jsem‘ znamená v současné konotaci svého významu prostředky, pomocí kterých
každá sentientní entita funguje a pomocí kterých manifestuje a uskutečňuje
všechno, co má a čím je, svým vlastním jedinečným, individuálním, odlišným a
neopakovatelným způsobem. Toto je velmi specifický způsob fungování,
manifestace a vykonávání. V tomto smyslu a v této konotaci nemůže být nikdo
stejný nebo mít stejný specifický způsob a styl fungování, manifestace a
vykonávání jako jiné konkrétní ‚já jsem‘.
V tomto smyslu, protože takové je každé ‚já jsem‘, mají všichni jedinci něco
společné s některými dalšími jedinci, a v některých případech se všemi
ostatními jedinci. V této konotaci mají všichni své vlastní ‚já jsem‘, které tak
individuální, jedinečné, odlišné a neopakovatelné jako kterékoliv jiné ‚já jsem‘
každého jedince. V některých případech však někteří jedinci, ale ne všichni, mají
něco společné v tom, že prokazují určité omezené společné rysy a podobnosti
tím, jak fungují a jak se sami projevují. Tyto podobnosti a společné rysy vedou
ke vzniku jistých společností a skupin. V tomto smyslu sdílejí některé společné
zájmy, které tvoří základ jejich funkce a účelu, kvůli kterému byly vytvořeny.
Toto uspořádání a struktura mohly v člověku vytvořit dojem, že musí existovat
něco jako kolektivní ‚já jsem‘, které umožňuje, aby byly takové skupiny,
společnosti a země vůbec vytvořeny. V rámci pravého života pozitivního stavu
to ale takto není. Každý jeden jedinec funguje ve svém ‚já jsem‘ uvnitř každé
takové skupiny, společnosti nebo země z pozice svého vlastního individuálního,
jedinečného, odlišného a neopakovatelného ‚já jsem‘, přispívaje ke společnému
cíli a účelu, kvůli kterým byla jakákoliv skupina, společnost nebo země
vytvořena. v tom smyslu mají tedy skutečně společný cíl a účel. Avšak způsob a
styl, jakým je tento cíl a účel z pozice každého jedince a jeho/jejího ‚já jsem‘
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dosahován, je nekonečně odlišný a jedinečný. V tomto smyslu nemají nic
společného. Nicméně, takto nekonečné rozmanitosti a hojnost příspěvků ‚já
jsem‘ jedince obohacují život každé příslušné skupiny, společnosti nebo země.
Jelikož každá taková skupina, společnost nebo země má nějaký konečný cíl a
účel, kvůli kterému byly vytvořeny, při jejich vzájemném srovnání mají všechny
něco společné: Při jejich vlastním jedinečném společném cíli a účelu všechny
usilují přispět tím nejlepším, co mají, ke společnému dobru všech ve jsoucnu a
bytí Mého Stvoření. Toto je to, co skutečně znamená jejich společný
jmenovatel, mimo faktu, že všichni mají své jedinečné, odlišné a individuální
životy a své specifické, neopakovatelné ‚já jsem‘ přímo ode Mne. A toto je to,
co znamená mít něco společné s některými, ne však se všemi sentientními
entitami, a mít něco společné se všemi sentientními entitami.
A nyní se věnujme některým dalším záležitostem, týkajících se pojmu ‚ego‘.
V předcházejícím Dialogu (127) jsme tento pojem definovali. Jak si z toho
Dialogu pamatuješ, aby ‚ego‘ začalo své vlastní pseudojsoucno a pseudobytí a
své vlastní pseudofungování, nejprve bylo nezbytné utlumit, zatlačit, izolovat a
uvěznit pravé ‚já jsem‘ v sentientních myslích všech obyvatel ne-života
negativního stavu a všech lidí v jejich vlastním lidském ne-životě. Jinými slovy,
bylo nutné uvést ‚já jsem‘ do zcela nepřístupné modality. Jak také víš, jakýkoliv
přístup k tomu ‚já jsem‘ by znemožnil vybudování ne-života, ve všech jeho
formách, podobách a podmínkách.
Jak si pamatuješ, jednou z hlavních vlastností tohoto ega je to, že neobsahuje
žádné poznání o tom, kdo je jeho nositelem a co ten nositel v sobě obsahuje.
Takové poznání se nachází pouze v pravém ‚já jsem‘ každého jedince. Vlastnění
tohoto životně důležitého poznání vylučuje možnost, aby se uskutečnil jakýkoliv
jiný typ života nebo ne-života. Důvod tohoto faktu lze najít ve struktuře, povaze
a dynamice ‚já jsem‘. Jak víš, toto pravé ‚já jsem‘ pramení nebo pochází ve
všech svých aspektech z Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘. V tom původu je
obsaženo všechno pravé poznání toho, kdo takové ‚já jsem‘ je a jaký je jeho
účel, poslání, pověření, role a funkce. Jelikož takové ‚já jsem‘ ví, že Já jsem
Absolutní Zdroj jeho života a všeho ostatního jsoucího a existujícího a Mého
Stvoření všeobecně, anulovalo by jakýkoliv pokus nastolit jakýkoliv jiný typ
života, než je pravý život pozitivního stavu.
Jestliže chcete založit něco, co nemá nic společného se vším tím, co vám bylo
k dispozici do této chvíle, museli byste vynalézt určité prostředky, které by
dopředu vyloučily jakékoliv poznání původního zdroje toho všeho. Zároveň,
abyste v takovém vynalézání a zakládání uspěli, museli byste zachovat jisté
nejasné vědomí nebo, lépe řečeno, svou schopnost říci ‚já jsem‘, nebo
jednoduše ‚já‘, abyste měli určitý pocit, že jste, kdo jste, bez jakéhokoliv
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konkrétního poznání, kdo skutečně jste. Toto je paradoxní závěr v tom, že
abyste vůbec fungovali, museli byste mít nějakou schopnost formulovat a říci
‚já jsem‘ nebo jednoduše ‚já‘. Ta formulace a schopnost říct ta slova ale ve vás
nevzbudí žádný pocit, vnímání, chápání nebo poznání, kdo skutečně jste ve své
vlastní esenci a substanci a jaký je pravý smysl, účel a cíl vašeho života.
Toto vynalezené nebo zfabrikované zařízení bylo nazváno ‚egem‘. A poněvadž
jeho povaha, struktura, dynamika, manifestace a funkce je základem všech
aspektů ne-života negativního stavu a lidského ne-života, nemá v sobě nic, co
by obsahovalo cokoliv z pravého života pozitivního stavu nebo ze života jako
takového. Jelikož má opačný postoj ke všemu, co je obsaženo v pravém ‚já
jsem‘, a tedy v pravém životě jako takovém, jeho vlastnosti lze najít v něčem, co
by nikdy nemohlo vzniknout v Přirozenosti Někoho, Kdo je Absolutní Pozitivita.
Vzhledem k tomuto faktu jediné, z čeho ego pozůstává, je pouze čistá
negativita. Tato specifická negativita dala vznik takovým rysům, vlastnostem a
vzorcům chování, které nikdy předtím neexistovaly a které by bylo možné
označit za sebelásku nebo sobectví, lásku k tomuto světu (k zevnějšku),
žárlivost, závist, chtivost, hrabivost, lakotu, aroganci, hrubost, megalomanii,
sebezbožňování, nafoukané ego, vlastní výjimečnost, kontrolu nad jinými,
vlastní důležitost, vystavování se, předvádění se, vyhledávání pozornosti,
falešnou hrdost, hledání slávy kvůli ní samotné, agresivitu, útočnost,
nesnášenlivost, ignoranci, rasismus, nevyváženost, jednostrannost, nedůvěru,
podezřívavost, nepoctivost, potřebu být chválen a uznáván a všechny ostatní
negativní rysy a vlastnosti. Ty definují skutečnou prohnilou přirozenost neživota negativního stavu a lidského ne-života. Jsou zdrojem všeho, co prožíváte
nebo co prožívá celé lidstvo během dějin svého krvavého a strašného
pseudobytí.
Ve všech peklech zóny vymístění dochází k extrémním projevům výše
uvedených rysů v mnohem horší formě než na planetě Nula. Jejich ne-život je
ve skutečnosti umožněn jen a pouze proto, neboť jsou s takovými rysy plně
ztotožněni jako s jediným zdrojem svého ne-života nebo pseudoživota.
Naneštěstí pro vás, váš lidský ne-život nebo pseudoživot je umožněn také jen
kvůli převládání těchto rysů a vlastností v jeho pseudopřirozenosti. Jediným
podstatným rozdílem mezi vaším lidským ne-životem a ne-životem každého
v samotném negativním stavu je to, že ve vašem ne-životě se nachází jisté malé
množství Mých představitelů, kteří jsou nimi buď skrytě, nebo otevřeně, jež
v sobě nesou jisté rysy a vlastnosti pravého života pozitivního stavu a jejich
pravé ‚já jsem‘. Ale dokonce i v jejich případě, aby se zachovala anonymita
toho, kdo skutečně jsou a jaká je jejich pravá přirozenost, účel, funkce, role a
pověření, jsou tyto ve většině jejich aspektů před nimi z bezpečnostních a
jiných důležitých důvodů utajeny. Takže v podstatě ani vy, kteří jste otevřeně
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Mými pravými představiteli, nevíte, kdo skutečně jste a jaká je vaše pravá
přirozenost, jež je zakořeněna ve vašem pravém ‚já jsem‘.
Z toho důvodu jste kvůli velmi omezeným poznatkům o těchto faktech a kvůli
tomu, že všechno, co víte, se v podstatě týká vaší lidské přirozenosti, nebo
fakticky vašeho ‚ega‘, ve kterém je zakořeněna vaše lidská přirozenost, měli
během vašeho života na této planetě velice často a ve velké většině případů
tendenci fungovat z pozice vašeho ega. Takovým fungováním jste tím či oním
způsobem podporovali pseudojsoucno a pseudobytí lidského ne-života a
nepřímo ne-život negativního stavu. Až donedávna, nebo až do zpřístupnění
Mého Nového zjevení bylo takové vaše fungování tolerovatelné, abyste byli
schopni každému v pravém životě pozitivního stavu tlumočit, o co vlastně šlo
ohledně vašeho ega v porovnání s pravým ‚já jsem‘, a na základě toho také o co
šlo ohledně přirozenosti ne-života negativního stavu a lidského ne-života.
Manifestací těchto faktů prostřednictvím přirozenosti lidské části vašeho
nadělení jste byli schopni poskytnout všem v pravém životě pozitivního stavu
důležité ponaučení o tom, jaký nebýt a jak se nechovat nebo nenavazovat
vztahy nebo nejednat atd.
Se zpřístupněním Mého Nového zjevení, zejména však těmito Dialogy, které
kompletují celek současného Nového zjevení, ale takový postoj, chování,
fungování a životní styl už více nejsou tolerovatelné nebo potřebné. Vkročili
jste do odlišné modality životního stylu, která si od vás vyžaduje, abyste začali
objevovat něco úplně odlišného - kdo jste, o co jde ohledně vašeho pravého ‚já
jsem‘ a jaká je vaše pravá přirozenost. Abyste byli schopni dosáhnout tohoto
nanejvýš žádoucího cíle, potřebujete se zbavit svého ega a potřebujete se
naučit fungovat z úplně odlišné pozice - z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘.
Nuže, toto dosáhnout není snadná úloha. Pokud jste v podstatě celý svůj život
fungovali z pozice svého ‚ega‘, bude těžké tu pozici zvrátit a začít fungovat
z pozice, která nemá nic společného s tím, co bylo motivační a hnací silou
vašeho života v lidském ne-životě. Nuže, co myslíte, proč hovoříme o všech
těchto věcech a zjevujeme vám všechno, co je obsaženo v Mém Novém zjevení,
a zejména v těchto Dialozích? Abychom vás natrénovali a připravili na vzdání se
všeho, co se týká vašeho ‚ega‘ a jeho funkce, a abyste začali krůček za krůčkem
fungovat z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, což je Mou pozicí a pozicí Mého
Nového zjevení, jakož i pozicí pravého života pozitivního stavu, jelikož je to
možné pouze za současně existujících okolností.
Abyste tohoto vznešeného cíle dosáhli, doporučuje se vám, abyste Mě ze své
vlastní svobodné vůle a volby, a jen ze své vlastní svobodné vůle a volby,
požádali o pomoc, aby bylo vaše pravé ‚já jsem‘ alespoň v některé z jeho funkcí,
přirozenosti a struktury probuzeno nebo uvedeno a dáno do popředí vašeho
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života a aby bylo vaše ‚ego‘ dáno do pozadí vašeho uvědomění, aby už více
nemohlo v jakékoli větší míře narušovat váš život a vaše individuální, jedinečné
a odlišné fungování a chování.
A nyní, jak bylo uvedeno předtím, i když nebude možné získat úplné poznání
struktury, povahy, dynamiky a funkce vašeho pravého ‚já jsem‘, a z té pozice
plně poznat, kdo skutečně jste a jaká je vaše pravá přirozenost, pokud žijete
fyzicky na planetě Nula; přesto však je ve vašem každodenním životě možné a
uskutečnitelné zavést funkční způsob chování vašeho ‚já jsem‘. v jistém smyslu
můžete říct, že pokud se chováte, jednáte, navazujete vztahy, cítíte, myslíte,
přejete si či cokoliv, co děláte, z pozice způsobu chování vašeho ‚já jsem‘, a ne
z vašeho ‚ega‘, budete schopni víc a více se podobat a víc a více se stát
takovými, jak je strukturováno vaše pravé ‚já jsem‘.
Budete tedy schopni být víc a více takoví, jací jste ve své pravé esenci a
substanci, zakořeněné ve vašem ‚já jsem‘, a tak budete schopni víc a více se
přiblížit pravému životu pozitivního stavu, a nakonec Mému Pravému ‚JÁ JSEM‘
ve vaší relativní kondici. Jestliže začnete být víc a více takoví, vaše ‚ego‘ bude
mít čím dál méně příležitostí projevovat svou bláznivou, prohnilou, urážlivou,
opovrženíhodnou, nemožnou a bídnou přirozenost. Jedním z mnoha způsobů,
jak uspět v tomto úsilí, je studium, přemýšlení, meditace a diskuse mezi sebou
o všech těchto záležitostech, zjevených v Mém Novém zjevení, a zejména
v těchto Dialozích. To vám usnadní dosažení tohoto nanejvýš žádoucího cíle.
Toto udělat si ale z vaší strany vyžádá vynaložení mnoha úsilí a pevné a trvalé
předsevzetí, že budete v tomto ohledu postupovat tak, jak bylo navrhnuto výše.
Žádný jiný způsob vám neumožní dosáhnout tohoto cíle. Nemáte absolutně
žádné ponětí, jak je pro vás a pro všechny ostatní v současné době důležité
uznat potřebu vynaložit všemožné úsilí chovat se, jednat, navazovat vztahy atd.
z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, a ne z pozice vašeho ‚ega‘. Pokud uspějete
v tom vznešeném úsilí, budete dláždit cestu zbytku lidstva a všem ostatním
v ne-životě negativního stavu, aby se vydali po stejné cestě zřeknutí se svých eg
a opětovného probuzení nebo vzkříšení svého hluboko pochovaného ‚já jsem‘.
Váš životní styl a vaše chování podle vašeho pravého ‚já jsem‘ se mohou stát
velice nápomocnými v tomto úsilí. Takže, volba ohledně tohoto je vaše.
Nuže, jak se budete usilovat víc a více fungovat z pozice vašeho pravého ‚já
jsem‘, v procesu toho úsilí, čas od času, ještě podlehnete zvyku cítit, myslet,
chovat se, jednat, navazovat vztahy a dělat cokoliv, co děláte, z pozice vašeho
‚ega‘. Není snadné vzdát se trvale navyklého způsobu vašeho života, jenž byl
ovládán požadavky vašeho ‚ega‘. Vaše současné úsilí v tomto ohledu můžete
fakticky považovat za vaše individuální přechodné období, během kterého jsou
návraty k vašemu ego režimu nevyhnutelné. Jde zde ale o uznání, že jsou
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takové recidivy možné, a tudíž zde jde také o vaši osobní zodpovědnost
okamžitě se při takovém chování atd. vzpamatovat a odmítnout ten způsob
chování, nahradíce jej tím, jenž pramení z vašeho pravého ‚já jsem‘. Když to
budete dělat znovu a znovu, vašich recidiv bude méně a méně, takže v jednom
časovém bodu zjistíte, že nejenže víc a více fungujete z pozice svého pravého
‚já jsem‘, což je v podstatě Mou pozicí a pozicí pravého života jako takového,
ale že jakákoliv taková recidiva, ba dokonce i vzpomínka na to, jaké to bylo
fungovat z pozice vašeho ‚zapáchajícího‘ ‚ega‘, bude pro vás nesnesitelná.
Tento fakt vás povede k čím dál většímu přání stát se svým pravým ‚já jsem‘ ve
všech aspektech jeho jedinečné, odlišné a individuální povahy, struktury,
dynamiky, funkce a manifestace. A dosažením tohoto budete účinně přispívat
k věci pravého života pozitivního stavu a k trvalé eliminaci ne-života
negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg. A to je to, co je v této době
nejpotřebnější.
Peter: Děkuji Ti velice za tuto smysluplnou rozpravu. Je tady ještě něco, co bys
chtěl uvést do naší pozornosti?
Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře. A ano, chtěl bych učinit stručný
komentář k něčemu, co se stalo před pár měsíci, co ale bylo potřebné uvést do
vaší pozornosti v této konkrétní době. Jednou, předtím, než se začalo tvé
utrpení a muka, Petře, dostal jsi e-mail od jednoho čtenáře Mého Nového
zjevení a těchto Dialogů, který kromě toho, co je obsaženo v Mém Novém
zjevení, při svém hledání pravdy čte všemožné jiné zdroje a který vyjádřil určité
pochybnosti, týkající se Mě Osobně. Napsal ti, že ani tak nepochybuje o tom, že
Já jsem zdrojem nebo autorem těchto Dialogů a Mého Nového zjevení
všeobecně a že ty, Petře, skutečně komunikuješ se Mnou, nebo že Já jsem ten,
kdo vkládá všechny tyto ideje do tvé mysli; ale že má mučivé pochybnosti
ohledně přijetí skutečnosti, že Já - Pán Ježíš Kristus jsem Jediný Pravý Bůh a že
jiného není. Plné přijetí Mého Nového zjevení a toho, co obsahuje, je
podmíněno přijetím mne - Pána Ježíše Krista jako Jediného Boha Nedělitelného.
Tento případ ilustruje nebezpečí zašpinění, otrávení nebo kontaminace, co vám
mohou způsobit všechny ty knihy filosofického, duchovního, náboženského či
jakéhokoliv jiného podobného charakteru, kdybyste byť i jen vzdáleně uvažovali
o tom, že možná, jen možná, to, co obsahují nebo co učí, obsahuje nějaké
možné pravdy, nebo že fakticky pojednávají o skutečné pravdě. Takto jsou
nastaveny pasti negativního stavu. V tomto konkrétním případě dlouhodobé
studium a úvahy o knihách takového pochybného obsahu a charakteru brání
možnosti přijmout Absolutní Pravdu, pokud jde o Mou Pravou Přirozenost.
Jak víš, kromě spisů Swedenborga a kromě Mého Nového zjevení ve všech jeho
třech zdrojích, transmitovaného skrze tebe, Petře, se žádné jiné knihy toho
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charakteru ani jen vzdáleně nepřiblížili pravé realitě ohledně toho, jaká je Má
Přirozenost. Jsou úplně a totálně mimo. S těmi knihami je ten problém, že co se
týká jejich ostatních záležitostí, které nesouvisí přímo s pravou realitou Mé
Přirozenosti, mohou v jisté omezené míře obsahovat nějaká zrnka pravdy. Ta
zrnka pravdy vyvolávají v jejich čtenářích příznivou rezonanci a odezvu v jejich
srdcích a myslích, hovoříce jim, že konečně dostávají něco, co hledali celý svůj
život. Proto existuje nebezpečná tendence přijmout všechny nepravdy, které
obsahují v takové hojnosti ve všech ostatních ohledech, a zejména a především
ohledně pravé reality Mé Pravé Přirozenosti.
Takže, když takoví lidé narazí na Mé Nové zjevení, mají nesmírné těžkosti
s přijetím všeho, co se týká Mé Pravé Přirozenosti, tak jak je znázorněna v jeho
knihách. Jsou ochotni přijmout všechno ostatní, mají ale mučivé pochybnosti o
tom, zda přijmout, nebo nepřijmout i to, co se týká zjevení o Mně a o Mé Pravé
Přirozenosti. A jelikož ústřední a nejvýznamnější idea v Mém Novém zjevení se
týká toho, Kdo jsem a jaká je Má Pravá Přirozenost, neschopnost přijmout
Absolutní Pravdu o Mně, jak je obsažena v Mém Novém zjevení, úplně a
kompletně anuluje všechno, co by byli ochotni přijmout v Mém Novém zjevení,
co se netýká záležitosti Mé Přirozenosti. Koneckonců, všechny ty ostatní ideje
vycházejí z faktoru Mé Nové Přirozenosti. Bez Ní by neměly žádný smysl nebo
význam.
Proč se zmiňuji o těchto faktech v této konkrétní době? Za prvé, abychom té
osobě poskytli příležitost znovu zvážit její postoj vůči Mně tak, že Mě přijme,
samozřejmě, ze své svobodné vůle a volby, jako Jediného Pravého Boha,
Který/Která má tuto Novou Přirozenost, a že všechno v jeho životě, jakož i
v životě kohokoliv, závisí na přijetí této Absolutní pravdy o Mé Přirozenosti. Za
druhé, abychom všem ostatním poskytli příležitost vzdát se jejich vlastních idejí
a pojímání o Mně a o Mé Pravé Přirozenosti, založených na čtení všech těch
početných knih zabývajících se těmito záležitostmi. Za třetí, abych vás varoval,
že v současné době by čtení takových knih mohlo být jedovaté pro vaše
duchovní zdraví, vkládajíce do vaší mysli všemožné pochybnosti o pravdivosti
obsahu a idejí Mého Nového zjevení, především těch idejí, které pojednávají o
Mně a o Mé Nové Přirozenosti. Buďte si vědomi těchto možných pastí.
Renegáti rozšiřují a budou rozšiřovat všemožné informace o těchto
záležitostech, aby mohli, pokud možno, vás, Mé představitele, dostat na svou
stranu tím, že byste odmítli cokoliv, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, a
zejména co se týká Mne a Mé Nové Přirozenosti. O této záležitosti jsme už
diskutovali v jednom z předcházejících Dialogů. Zde opakujeme tato fakta
z poněkud jiné perspektivy. Zároveň je vhodné, čas od času, připomenout vám
takové pasti, nastavené vám renegáty a jejich poskoky.
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A toto nás přivádí k něčemu, co bylo uvedeno v e-mailu, který jsi dostal, Petře,
od Jožky a Aleny ze Slovenské republiky. Alena se zmínila o konverzi nějaké
entity, o níž usoudila, že by to mohl být renegát. Žádný z renegátu ještě není
v tom bodě. Entita, která zkonvertovala, byl poskok renegátů, ne ale samotný
renegát. Tuto skutečnost můžeme považovat za důležitý duchovní úspěch,
protože naznačuje jistý rozklad v táboře renegátů, který některým z jejich
poskoků umožňuje, aby začali s vaší pomocí proces konverze. Tento faktor
nakonec povede ke konverzi některých renegátů. Stále jsme ale pěkně daleko
od té doby.
A toto je všechno, co jsem vám chtěl dnes oznámit. Musíš odpočívat, Petře. Tvé
tělo je doopravdy v nebezpečné míře vyčerpané.
Peter: Velice moc Ti děkuji za tento Dialog. Přijmu Tvou radu a odpočinu si.
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Dialog 129
29. března 2000
Peter: Osobně nemám žádné otázky multivesmírného významu. Mám dojem,
že bys chtěl něco dodat k tématu diskutovanému v Dialogu 128. Kromě toho,
Leilani Henry položila nějaké otázky. Chtěl bys pokračovat těmito záležitostmi,
nebo něčím jiným, co se týká našich aktuálních duchovních potřeb?
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi poskytl tuto příležitost věnovat se
některým dodatečným informacím, týkajících se témat některých
předcházejících Dialogů. V podstatě bych chtěl uvést jistá vysvětlení ohledně
pojmu nebo termínu ‚ego‘, jakož i ohledně informací ve věci všech těch otázek,
které se chystaly proniknout do myslí všech sentientních entit, na které ale byly
poskytnuty odpovědi před jejich skutečným proniknutím do jejich myslí. Jinými
slovy, předtím, co je zformulovali v jejich mysli. Potom se budeme věnovat
otázkami Leilani.
Jak si pamatuješ z posledního Dialogu, byla v něm vznesena otázka, týkající se
pojmu ‚já jsem‘, zda v pravém životě pozitivního stavu existuje něco jako
kolektivní ‚já jsem‘. Jak víš, pravý život pozitivního stavu je založen na
principech individualizace, zosobnění, jedinečnosti a nekonečné odlišnosti
všech, kteří v tom životě sídlí. Kvůli tomuto faktoru by představa by představa
něčeho takového, jako je kolektivní vědomí ‚já jsem‘ nebo cokoliv kolektivního
všeobecně, nemohla nikdy nikomu přijít na mysl. Jediné, co tam v tomto ohledu
mají, jsou jisté společné cíle a záměry, o které se usilují jistým specifickým
způsobem, který je základem specifičnosti života jejich skupiny, společnosti
nebo země. Jak ale bylo v tomto Dialogu uvedeno, dokonce i v této konkrétní
situaci je funkce každého v rámci takových takzvaných společenských jednotek
úplně a totálně individualizovaná, zosobněná a je velmi jedinečná a odlišná.
V jejich sféře vlivu nemůže nebo nesmí existovat žádná uniformita, formálnost
nebo aplikovatelnost nějakých druhů nařízení na všechno a na všechny. V
tomto smyslu jsme tedy na základě těchto faktů dospěli k závěru, že v pravém
životě pozitivního stavu nic takové jako kolektivní ‚já jsem‘ neexistuje.
Otázkou ale je: Existuje něco takové jako kolektivní ‚ego‘ ve sféře
pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a jeho lidského pseudoživota?
Pokud vezmete do úvahy, že tento pseudoživot nebo ne-život negativního stavu
a jeho lidský ne-život je založen na všem opačném k tomu, co je základem
pravého života pozitivního stavu nebo života jako takového, v tom případě
takové termíny jako individualita, zosobnění, jedinečnost, odlišnost a
nekonečné rozmanitosti jsou pro ten pseudoživot nebo ne-život jedovaté.
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Jakékoliv zachování těchto vlastností nebo rysů by znemožnilo vybudování
čehokoliv, co by se byť i jen vzdáleně podobalo něčemu takovému, jako je
pseudoživot nebo ne-život. Proto, aby byla fabrikace, aktivace a manifestace
toho pseudoživota nebo ne-života v jakékoliv formě nebo podobě úspěšná,
bylo nutné potlačit, utlumit, izolovat a odstoupit od těchto vlastností nebo rysů
a namísto toho přijít s takovými rysy jako uniformita, stejnost, kolektivita,
podobnost, týmovost a podobné rysy a entity, které by vymazaly jakoukoliv
potřebu sebeaktualizace, seberealizace a projevení se na základě své vlastní,
soukromé definice a chápání těchto pojmů. Zatímco v pravém životě
pozitivního stavu je jednou z hlavních snaha nejplnější možná sebeaktualizace,
seberealizace a projevení se každého nanejvýš soukromým, neopakovatelným
způsobem a stylem, pramenícím z jedinečného, odlišného, individuálního a
osobního ‚já jsem‘ každého, V ne-životě nebo falešném životě negativního stavu
je to všemožná snaha vyhnout se čemukoliv této povahy.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že pokud umožníte cokoliv takové
jako osobní, soukromou, jedinečnou a nekonečně odlišnou sebeaktualizaci,
seberealizaci a projevení se každého jedince, naprosto znemožníte, aby je bylo
možné kontrolovat nebo jim vládnout prostřednictvím pseudoprincipů nebo
prostřednictvím jakýchkoliv principů vytvořených za účelem – vládnout a řídit.
Na základě těchto faktů tedy můžete prohlásit, že ve sféře ne-života
negativního stavu a jeho lidského ne-života existuje něco takového jako
kolektivní ‚ego‘. Lidé mají v této sféře kvůli potlačenému, utlumenému a
odrazovanému projevu své vlastní jedinečnosti, individuality a odlišnosti
tendenci etablovat se do různých skupin, společností, klubů, zemí nebo různých
jiných podobných jednotek, které jsou řízeny určitými velmi přísně
definovanými zákony, stanovami, normami a pořádky, které musí všichni ve
stejné míře dodržovat a poslouchat. Žádná odchylka od nich není tolerovaná
ani možná. Kvůli uniformitě a stejnosti takových jednotek a jejich pravidlům
tyto nesou ve své povaze všechny znaky, vlastnosti, rysy a životní styl, které
charakterizují typické ‚ego‘.
V tomto smyslu můžeme snadno postulovat, že ve sféře dominance ne-života
negativního stavu a lidského ne-života existuje něco takové jako kolektivní
‚ego‘. Uvnitř této sféry se od každého očekává, že se bude na základě jasně
definovaných a jasně stanovených pravidel, zákonů, stanov nebo čehokoliv, co
mají v tomto ohledu, chovat, jednat, navazovat vztahy, myslet, chtít atd. tak,
jako všichni ostatní. Jakákoliv odchylka od tohoto uspořádání činí z jedince
vyvrhele, vyděděnce, individualistu a netýmového hráče. Takový jedinec je
perzekvován a vyloučen z možnosti vést úspěšné bytí (pseudobytí). A takto
v podstatě vzkvétá a takto je zachováván ne-život negativního stavu a jeho
lidský ne-život. Abych tedy znovu zopakoval, vždy, když nějaké uspořádání
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umožňuje nebo činí uskutečnitelným pravý život pozitivního stavu nebo život
jako takový, to stejné uspořádání by ne-život negativního stavu a jeho lidský neživot znemožňovalo; a naopak – nic v pseudopřirozenosti a pseudostruktuře neživota negativního stavu a jeho lidského ne-života by neumožňovalo pravý život
pozitivního stavu nebo život jako takový. A toto jsou fakta o všech příslušných
pravých životech a falešných ne-životech. Jsou zakořeněny v každé příslušné
sféře.
A toto nás přivádí ke druhé záležitosti, které bych se chtěl letmo dotknout.
V procesu předvídatelné fabrikace ne-života negativního stavu a následné
fabrikace lidského ne-života, předtím, než bylo dovoleno, aby se uskutečnilo
cokoliv toho škodlivého charakteru, a předtím, než jakékoliv otázky týkající se
případné reality nebo nereality pravého života pozitivního stavu nebo života
jako takového a pravého ‚já jsem‘ pronikly do mysli někoho, byl vykonán pečlivý
výběr omezeného počtu jedinců, jež by souhlasili nejen s tím, že položí všechny
tyto příslušné otázky, ale že na ně poskytnou všechny přiměřené, zkušenostní a
realisticky přesvědčivé odpovědi. Jak víš, tito jedinci se stali samotnými
pseudotvůrci. Jelikož takové otázky mohly být při jejich skutečném objevení se
položeny pouze z pozice subjektivní modality vnímání reality, která souvztaží
s vnějším aspektem sentientní mysli, jakož i s vnějším fyzickým vesmírem,
dotyční jedinci byli původně umístěni v tom, co známe a co se nazývá vnější
fyzický vesmír. Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, pouze z té pozice
mohly být takové otázky položeny nebo se mohly vůbec objevit, nebo jim přijít
na mysl a a mohly být na ně poskytnuty odpovědi.
Jelikož se formulace těchto otázek objevila v subjektivní modalitě vnímání
reality, musely být zodpovězeny také v této specifické modalitě. Jak si
pamatuješ, základními vlastnostmi této konkrétní modality jsou následnost a
pokračování nebo lineární postupování, ve kterém se všechno v čase a prostoru
odehrává postupně, takže jedna událost předchází druhou a ta druhá následuje
po té předcházející. Tento způsob manifestace nebo odpovědí na všechny ty
otázky určuje časový rámec, ve kterém lze všechny odpovědi na všechny ty
otázky zkušenostně aktualizovat a realizovat. Proto v lidském pojímání času a
prostoru trvá několik milionů, nebo dokonce miliard let, než jsou dány všechny
ty odpovědi. A, samozřejmě, poněvadž je tento způsob vnímání založen na
konkrétní a názorné ilustraci všeho, na co jsou dávány otázky, také odpovědi
jsou poskytovány nanejvýš konkrétním, názorným, faktickým a zkušenostním
způsobem.
Kvůli skutečnosti, že zpočátku bylo pseudotvůrců početně velice málo,
proniknutí těch otázek do jejich myslí, jež se chystal položit celý zbytek
sentientních entit v obou modalitách jsoucna a bytí – v objektivní i
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v subjektivní, nebo v pravém životě jako takovém, bylo omezeno ve svém
rozsahu pouze na těch pár zmíněných jedinců. Díky tomuto uspořádání byla
obrovská většina sentientních entit ušetřena nejen od nutnosti položit ty
otázky, ale vůbec i od nutnosti proniknutí těch otázek do jejich myslí. Musíte
velmi jasně pochopit, že kdyby takové otázky pronikly ve stejném čase/stavu do
všech existujících sentientních myslí bez výjimky a vyloučení, což se mělo právě
stát, na základě ohromného výronu energií pochybností a nejistoty, obsažených
v takových otázkách, by všichni zahynuli. V tom případě by se ztratil i účel, kvůli
kterému jsem stvořil Mé Stvoření. Kdyby se něco této povahy stalo, celé Mé
Stvoření by přestalo být a existovat. Abych této dezintegraci zabránil, dohodl
jsem se spolu s velmi malým počtem zmíněných jedinců, že jedině oni dovolí,
aby ty otázky pronikly do jejich myslí, a že následně nejenže ty otázky položí,
ale nanejvýš názorným, konkrétním, skutečným a zkušenostním způsobem na
ně opatří i všechny nevyhnutelné a potřebné odpovědi. A takto bylo úspěšně
zabráněno zmíněné dezintegraci.
A nyní, v objektivní modalitě vnímání reality, kde je všechno diskrétní,
simultánní a synchronní, jelikož se odpovědi na všechny možné otázky
odehrávají ve stejném čase/stavu, je nebezpečí této možné dezintegrace
obcházeno tím faktorem, že plný dopad ničivých důsledků pociťování takové
nejistoty a pochybností o realitě pravého života pozitivního stavu, o životě
všech sentientních entit a jejich příslušných ‚já jsem‘ nemá dostatek času/stavu
(toto je velice těžké vysvětlit v lidských omezených termínech!), aby způsobil
jakoukoliv škodu, protože mají okamžité odpovědi přesně ve stejném
čase/stavu, co se ty otázky objeví. V obou modalitách je tedy uplatněn faktor
plné prevence.
Takže, aby se správně podařilo odpovědět na všechny otázky, které měly být
právě položeny, pseudotvůrci potřebovali vytvořit situaci porovnatelnou s tou,
která existovala uvnitř pravého života pozitivního stavu. Dívaje se na to
z kvantitativní perspektivy, otázkou bylo: Jaký by byl nejvhodnější počet
sentientních entit, se kterými by bylo možné poskytnout takovou ilustraci,
demonstraci a manifestaci celého obsahu a významu všech těch odpovědí, aby
všechny a všechno plně uspokojili? Poněvadž zpočátku bylo pro tento účel
vybráno jen velmi málo jedinců, s takovým počtem by nebylo možné příliš
mnoho dosáhnout. Aby tento problém obešli, pseudotvůrci se nejprve
pokoušeli přesvědčit co nejvíce existujících sentientních entit, aby se přidaly
k jejich věci. Protože však měli v tomto konkrétním úsilí velice omezený úspěch,
museli přijít s jiným uspořádáním. Jak víš, během experimentování za tímto
účelem uspěli po mnoha pokusech a omylech ve fabrikaci početných tvorů a
sub-tvorů, jakož i samotných lidí, jejichž počet byl stejně velký, nebo dokonce
větší než počet těch, jež se nacházeli v pravém životě pozitivním stavu.
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Tato fabrikace sloužila k několika důležitým účelům. Za prvé, byla tím
připravena velmi přesvědčivá situace pro zodpovězení jedné z otázek o povaze,
struktuře, dynamice a manifestaci pseudoživota nebo ne-života jako takového,
toho typu života nebo ne-života, který nevznikl v Mém Absolutním Stavu a
z Mého Absolutního Stavu. Za druhé, vědeckým požadavkem platnosti a
smysluplnosti toho experimentu je, že potřebujete mít porovnatelný počet
tvorů, jež by se rovnal, nebo jež by daleko převyšoval počet pravých
sentientních entit, které už byly ve svém vlastním jsoucnu a bytí. Menší počet
by zcela anuloval jakékoli výsledky takového experimentu. Za třetí, ilustrovat
vnější vědecký přístup jakéhokoliv experimentování, který je založen na
kvantitě, a ne na kvalitě, v porovnání se stavem poznání bez jakéhokoli vnějšího
vstupu. Jinými slovy, pokud je přirozenost a struktura pravého života jako
takového založena na kvalitě nositelů takového života, především a konkrétně
na kvalitě jedinečností, individualit a nekonečných odlišností jejich ‚já jsem‘,
v tom případě v ne-životě negativního stavu a v jeho lidském ne-životě je
nezbytné všechno založit na kvantitách, počtech a statistických
pravděpodobnostech.
Toto je jasnou ilustrací rozdílů mezi vnitřním přístupem a vnějším přístupem.
Postupujíc tímto kvantitativním způsobem, mohla být přesvědčivě a
zkušenostně poskytnuta odpověď na otázku o životním stylu založeném na
niternosti a pocházejícím z niternosti na straně jedné, a životním stylu
založeném na zevnějšku a pocházejícím ze zevnějšnosti na straně druhé. Za
čtvrté, ilustrovat a demonstrovat životní styl, který je založen na principu
všeobecností, uniformity, stejnosti a společných rysů, v porovnání se životním
stylem, založeným na individualitě, zosobnění, jedinečnosti a odlišnosti. Jinými
slovy, bylo to ilustrací a demonstrací životního stylu zakořeněného v ‚egu‘ a ve
všech jeho opovrženíhodných, příšerných, nemožných a tomu podobných
rysech a vlastnostech, v porovnání se životním stylem zakořeněném v ‚já jsem‘
a ve všech jeho laskavých, jemných, ohleduplných a tomu podobných rysech a
vlastnostech. A za páté, ilustrovat a demonstrovat fakt, že jestliže je kvalita
schopna něčeho dosáhnout samotnou povahou své kvalitativní struktury a
obsahu, bez příliš velkého ohledu na to, kolik je někoho nebo něčeho, v tom
případě kvantita je schopna dosáhnout vůbec něčeho tehdy, pokud její počet
převyšuje požadavky kvality. A jelikož je během experimentu vědeckým
požadavkem, aby všechny podmínky byly stejné, bez jakékoliv odchylky
v čemkoli vůbec – jinak by jeho výsledek byl neplatný – bylo nutné vzdát se
jakýchkoli odlišností, individualit a jedinečností a uzavřít jakýkoliv přístup
k jedincovu původnímu ‚já jsem‘. Namísto něj bylo zfabrikováno ego‘, které
všem dodalo pocit stejnosti, uniformity, podobnosti a shodnosti.
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Výše bylo uvedeno, že jakékoli takové otázky a všechno, co se jich týkalo, se
mohlo objevit jen ve vnějším vesmíru a ve vnějších myslích sentientních entit,
které byly umístěny v tom vesmíru. Toto prohlášení by mohlo být
interpretováno jako kontradikce k našemu tvrzení, že tyto otázky měli právě
proniknout do zbytku sentientních myslí, umístěných kdekoliv a kdykoliv jak
v objektivní, tak i v subjektivní modalitě vnímání a rozlišování jejich příslušných
realit. Jak uvedeme do souladu tento zdánlivý rozpor?
Za prvé, před aktivací negativního stavu a jeho lidského pseudoživota existovala
vzájemná spojitost všech úrovní jsoucna a bytí, od nejniternější duchovní
úrovně až po nejexternější fyzickou úroveň. Tato vzájemná spojitost určovala
faktor přenášení nebo šíření informací po celém Mém Stvoření a do myslí všech
sentientních entit. Takže, jakékoli otázky, které pronikly do jakékoliv sentientní
mysli na jakékoliv úrovni Stvoření, by byly zaregistrovány všemi ostatními
sentientními myslemi. Za druhé, jak si pamatuješ z předcházejících Dialogů,
každá sentientní entita byla ve vztahu k sebe sama umístěna v kontinuální a
postupné modalitě vnímání jakýchkoli informací či čehokoli jiného. Jinými slovy,
každá sentientní entita se nacházela ve svém vlastním subjektivním čase a
prostoru nebo v subjektivním vnímání reality. V této modalitě máte dojem, že
všechno vůbec začíná na nějakém místě a v nějakém čase a že to z bodu svého
původu, jak se to objeví v jakékoliv sentientní mysli, pokračuje postupným a
nepřetržitým způsobem ke všem ostatním sentientním entitám, v jejichž
myslích je ten jev zaregistrován a stává se svou vlastní realitou, nebo v našem
případě se stává formulovanou otázkou.
Otázky, které měly být právě položeny, a pochybnosti a nejistota, které měly
být právě vyjádřeny a zažívány, mohly na základě samotné povahy jejich
obsahu vzniknout jen na nejexternější úrovni Mého Stvoření, jakož i
v nejexternějších aspektech sentientních myslí. Žádná jiná úroveň Mého
Stvoření a žádná jiná úroveň sentientní mysli by nemohla přijít s takovými
otázkami nebo mít tyto typy pochybností a nejistoty. Jednoduše řečeno, tyto
ostatní úrovně byly umístěny ve stavu poznání. Z takového stavu nepociťujete
žádnou potřebu klást takové pochybovačné a nejisté otázky. Kvůli tenkrát
existující vzájemné spojitosti všech a všeho by se v momentě, kdy by takové
otázky, pochybnosti a nejistota pronikly do vnějších myslí sentientních entit,
umístěných ve vnější nebo fyzické dimenzi, okamžitě rozšířily po celém Stvoření
a pronikly by do zbytku sentientních myslí, umístěných ve všech ostatních
dimenzích. Kdyby se mělo stát něco takové povahy, v tom případě by jejich
zničující dopad způsobil totální dezintegraci Mého Stvoření a všech sentientních
myslí. Ty sentientní entity, které byly ve stavu poznání, by z pozice svého
objektivního nebo simultánního a synchronního způsobu vnímání nemohly
snést protiklad těch dvou stavů – stav poznání, a zcela zároveň stav nepoznání.
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Jak si pamatuješ z výše uvedeného, abych tomu zabránil, s vybranou skupinou
lidí jsem ve vnějším vesmíru a v jejich vnějších myslích učinil zvláštní opatření,
aby se stali těmi, kteří položí ty otázky a vyjádří ty pochybnosti a nejistotu,
jakož i opatří všechny nevyhnutelné a přesvědčivé odpovědi na ně. Zároveň,
aby ta skupina lidí při svém souhlasu zeptat se a vyjádřit toto všechno,
prostřednictvím vzájemné spojitosti se všemi a se vším, nerozšířila nebo
nezaznamenala nic takové povahy do zbytku myslí sentientních entit, bylo
nutné restrukturalizovat stávající uspořádání, ze kterého působily všechny
dimenze Mého Stvoření. Aby se to vykonalo, v té době existující cyklus
času/stavu/procesu atd. byl ukončen a začal nový cyklus, s úplně jinou
strukturou a uspořádáním. V této nové struktuře a uspořádání byly různé
dimenze Mého Stvoření dány do modality vzájemné separace a izolace, aby
cokoliv, co se odehrávalo v jedné dimenzi, a zejména v pseudodimenzi zóny
vymístění, neproniklo do žádných jiných dimenzí bez náležitého, spolehlivého a
bezpečného zachycení všech vstupujících informací.
Jak si pamatuješ, ve vztahu k zóně vymístění a k lidem na planetě Nula toto
uspořádání zašlo ještě dále v tom, že všechno, co se stalo v jejich sféře vlivu,
bylo uděláno tak, aby to všichni v pravém Stvoření vnímali jako hieroglyfy, které
jim nedávali žádný smysl. Opět, všechno, co jim bylo nezbytné a potřebné
přetlumočit, bylo tlumočeno prostřednictvím Mých speciálních agentů, příklady
reakcí, chování, skutků, životního stylu atd. Mých speciálních agentů. A takto
byl zbytek Mého Stvoření a všechny jeho příslušné dimenze chráněny před
zničujícím vlivem důsledků, výsledků a následků pokládání těchto typů otázek,
vyjadřujících takové pochybností a nejistoty, přesto ale přijímají všechny
nevyhnutelné odpovědi, aby byli schopni porovnat všechno, co je obsaženo
v jejich způsobu pravého života a v jejich ‚já jsem‘, s něčím, co nemělo s nimi a
s jejich životem a jejich ‚já jsem‘ nic společné.
Musíte velice jasně pochopit, že kdyby nebyla v tomto cyklu času/stavu/
procesu atd. nastolena existující separace a izolace různých úrovní Mého
Stvoření, jakož i různých úrovní zóny vymístění, v tom případě by položené
otázky a vyjádřené pochybnosti a nejistoty bezděčně pronikly do mysli každého
jak v subjektivní, tak i v objektivní modalitě vnímání reality. Toho výsledkem by
byla zmíněná dezintegrace Mého Stvoření. Z toho důvodu, na základě
předchozí dohody mezi Mnou a zmíněnou malou skupinou lidí, kteří jsou nyní
nazýváni pseudotvůrci, byli tito izolováni a odloučeni od každého a od všeho
v Mém Stvoření a dáni do zvláštního typu ochranné sféry a atmosféry, jež by
nedovolily šíření a zaznamenání těchto otázek, pochybností a nejistot v myslích
všech ostatních sentientních entit. V biblickém vyjádření byl tento proces
izolace a separace označen jako jejich vyhození do vnější temnoty. Vnější
temnota byla, samozřejmě, zónou vymístění. Termín ‚temnota‘ znamenal v této
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konotaci držení všech jejich otázek, pochybností a nejistot v modalitě
nedostupnosti pro všechny ostatní, kteří byli mimo tuto temnotu nebo kteří ve
skutečnosti přebývali v pravém světle. Jak víš, nic, co se děje v temnotě,
nemůže vidět nikdo, kdo je vně tuto temnotu. Pro zrak je neproniknutelná.
Takže, kvůli postupnému a spojitému způsobu vnímání reality v subjektivním
stavu a kondici každého, charakterizovaném subjektivním časem a místem,
předtím, než se takové myšlenky, otázky, pochybnosti, nejistoty, pocity či
cokoliv jiné této povahy chystá proniknout do sentientní mysli od někoho, kdo
se nachází nebo kdo je umístěn ve svém vlastním subjektivním čase a místě,
nebo někde jinde a nějakém jiném čase, tyto mohou být izolovány a
separovány takovým způsobem, že se zabrání a zastaví jejich průnik do toku
vědomí všech ostatních sentientních entit. Na druhou stranu, v objektivní nebo
diskrétní, simultánní a synchronní modalitě vnímání jakýchkoli takových faktorů
jsou správné odpovědi na všechny takové otázky, pochybnosti a nejistoty
zpřístupněny přesně ve stejném čase/stavu, co se tyto otázky, pochybnosti a
nejistoty objeví, protože jejich průnik a zaznamenání v té modalitě se děje
v bezčasovém a bezprostorovém stavu. Jak bylo uvedeno předtím, kvůli této
simultánnosti a synchronnosti nemůže v důsledku tohoto uspořádání vzniknout
žádná újma, protože v tomto stavu a kondici existuje současné poznání všech
odpovědí na jakékoli takové otázky, pochybnosti a nejistoty nebo na cokoliv, co
se v tomto ohledu děje.
Doufám, Petře, že je toto vysvětlení dostatečně jasné, abys ty a všichni čtenáři
těchto Dialogů plně chápali, o čem hovoříme v posledních několika Dialozích.
Tyto důležité informace potřebují všichni v Mém Stvoření i pseudostvoření jako
integrální součást přípravy na ukončení tohoto cyklu času/stavu/procesu, na
ustanovení přechodné periody a na zahájení následujícího cyklu času/stavu/
procesu, jehož přirozenost, struktura a manifestace se budou zcela lišit od
všeho, co se nachází v aktuálním cyklu. Za prvé, a to je nejdůležitější,
v následujícím cyklu budou kompletně a navždy odstraněny všechny separace,
izolace a zábrany nebo cokoliv, co v tomto cyklu máte. A za druhé, nadcházející
cyklus, nebude obsahovat vůbec nic, co by se byť i jen vzdáleně podobalo
něčemu z ne-života negativního stavu, z lidského ne-života a jejich ega.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tyto smysluplné informace a zjevení. Mně
osobně dávají dokonalý smysl. Nuže, jsme připraveni se věnovat otázkám
Leilani?
Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře, hovořit o těchto důležitých
záležitostech. A ano, jsme připraveni. Dej se do toho a polož její otázky.
Peter: Tady jsou: ‚Zdá se, jako by mi mé tělo dávalo informace o tom, co se děje
s mým egem, a já potom prosím Pána Ježíše Krista o pomoc při odstraňování
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tohoto jednotlivého ego stavu. Jsem zvědavá, zda tyto informace chrání naše
těla, nás jako představitele, před tím, aby postupovaly úplně opačným směrem
než můj duch a duše, které jsou v pozitivním stavu. Nenavrhuji metodu, spíše se
ptám na náš vztah k pohybu, k našim tělům, který redukuje negativní vliv našich
těl na nás. Kromě toho jsem zvědavá na kontakty, které máme vědomě či
nevědomě s bytostmi z pozitivního stavu nebo s tajnými agenty pozitivního
stavu. Jsou zapojeni do navození konce tohoto cyklu času/stavu/procesu a jak?
Je něco dalšího, co potřebujeme vědět o duchovní hierarchii a o tom, jak se nám
projevuje tady a teď?‘ Konec otázek. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: První část otázky o informacích, které poskytuje tělo o
čemkoliv, co se týká jedincova stavu ega, je příliš individuální a osobní. V tomto
ohledu neexistuje žádná celková, všezahrnující odpověď, aplikovatelná na
všechny. Někteří Moji představitelé to budou mít zařízeno takto, a někteří ne.
Všechno to závisí na dohodě, která byla v tomto ohledu uzavřena ohledně typu
a povahy zjišťování, jak funguje vlastní ‚ego‘ a jak ovlivňuje jedincův život.
Existuje ale určitá míra souvztažné vzájemné spojitosti mezi typickým lidským
tělem a jeho funkcí, a mezi typickým lidským ‚egem‘ a jeho funkcí. Jak si
vzpomínáš, lidské tělo bylo původně zfabrikováno z idejí zel a nepravd nebo,
lépe řečeno, z potřeby ilustrovat a demonstrovat přirozenost a strukturu
lidského těla ve všech aspektech jeho funkce a jeho pominutelnost a dočasnost
v porovnání s ostatními typy těl a s tím, jak fungují v pravém životě pozitivního
stavu.
Zároveň bylo i typické lidské ‚ego‘ zfabrikováno z idejí zel a nepravd nebo, lépe
řečeno, z potřeby mít něco, co by se totálně lišilo a bylo v protikladu
k čemukoliv, co bylo obsaženo v pravém ‚já jsem‘, za účelem výše uvedeného
porovnání a poučení. V tomto ohledu můžete říci, že funkce lidského těla závisí
na funkci lidského ‚ega‘, a funkce lidského ‚ega‘ závisí do určité míry na funkci
lidského těla. Kvůli tomuto faktoru vzájemné závislosti, aby se ilustrovala tato
fakta, někteří Moji představitelé (dříve Moji agenti) souhlasili, že ve svých
vlastních životech tento fakt zobrazí. V tomto smyslu můžete říci, že jejich těla
by jim mohla poskytovat informace o tom, co se děje s jejich stavy ega.
Na druhou stranu, ego stavy mohou určovat stav lidského těla do té míry, že
ono reaguje na ty stavy v souladu s jejich obsahem, povahou a důvody, kvůli
kterým se takové stavy objevují. V tomto konkrétním smyslu tedy někteří z vás
budou reagovat ne z pozice svých těl, ale z pozice svých eg. Správné poznání a
vnímání, že existuje taková vzájemná spojitost mezi vaším egem a vaším
fyzickým tělem, by se mohlo stát účinným nástrojem nejen pro jednání s vašimi
ego stavy - které jsou negativní a nenáležité - ale také s vašimi tělesnými stavy.
Ego stavy mohou negativně, škodlivým způsobem ovlivnit kondici a stav vašeho
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těla, takže by mohly onemocnět. Vědouce toto předem, smíte a můžete funkce
svého ega držet na uzdě takovým způsobem, že bude mít velmi malý vliv a
dopad na váš osobní, individuální, soukromý a tělesný život.
Jak tedy z této skutečnosti vidíte, jakákoliv vaše snaha držet na uzdě vaše ego a
nedovolit mu, aby jakýmkoliv způsobem a stylem ovládalo a řídilo váš
každodenní život, by mohla mít velice pozitivní dopad nejen na váš celkový
stav, ale v jisté omezené míře i na vaše tělesné funkce. Proto je pro vás
výhodné, abyste fungovali ne z pozice vašeho ‚zapáchajícího‘ ega, ale z pozice
vašeho pravého ‚já jsem‘, ve kterém je zakořeněna vaše původní přirozenost.
Charakter vašich kontaktů s ostatními sentientními entitami byl během těchto
Dialogů popsán mnohokrát. Bylo také jasně uvedeno, že v současné době, za
současně existujících podmínek a v rámci aktuální fáze probíhajícího posunu se
každý a všechno kdekoliv zaměřuje ve svém celkovém úsilí na uzavření nebo
ukončení tohoto cyklu času/stavu/procesu. Jak bylo zjeveno také předtím
v nejnovějších Dialozích, aby mohlo být takové úsilí všech ve svých výsledcích
efektivní a úspěšné, ukončení toho cyklu, zahájení přechodného období a
otevření následujícího cyklu musí předcházet důležité informace a zjevení,
obsažené v Mém Novém zjevení, a zejména v těchto Dialozích. Bez takových
informací a zjevení, které do tohoto okamžiku nebyly k dispozici (a to se týká
především a zejména záležitosti, proč byly ty otázky položeny; proč byly vůbec
pochybnosti a nejistoty schopny proniknout do mysli každého; proč bylo vůbec
dovoleno vynalézt, zfabrikovat, aktivovat a uvést do pohybu ne-život
negativního stavu a lidský ne-život a jejich ega), by bylo jakékoliv takové úsilí
anulováno. Neexistoval by žádný vhodný základ, na kterém by bylo možné
budovat snahy všech uzavřít nebo ukončit tento cyklus času/stavu/procesu.
Jednoduše řečeno, bez takového poznání, informací a zjevení by neexistovala
nijaká potřeba ukončit tento cyklus. V tom případě by musel ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega pokračovat ve své pseudofunkci, a
tudíž by nemohla být nastolena ani plnost a kompletnost pravého života
pozitivního stavu nebo života jako takového.
Nuže, to, jak probíhá tento proces u lidí v pozitivním stavu, nemůže být
z bezpečnostních důvodů zjeveno. Musíte velmi jasně pochopit, že v okamžiku,
co byste četli tyto informace o tomto ‚jak‘, když by byly zaznamenány v tomto
konkrétním Dialogu, během toho, co byste je četli svou vnější myslí, okamžitě
by se staly vlastnictvím také renegátů a jejich poskoků. Z jejich vlastní pozice by
mohli vynalézt všemožné ohavné prostředky, aby, nakolik je to jen možné,
hatili, rušili a bránili těm aktivitám nebo, lépe řečeno, jejich dopadu na uzavření
tohoto cyklu času/stavu/procesu atd.
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Na základě zjevení v Dialogu 127 ale už přece jen poznáte některé aspekty toho
‚jak‘. Jak si z toho Dialogu pamatuješ, probíhá proces zahajování
multidimenzionální a multivesmírné diskuse. Charakter této diskuse se přímo
týká toho ‚jak‘. Je to úplně první krok, velmi důležitý krok, ve směru ukončení
nebo uzavření tohoto cyklu času/stavu/procesu atd. Možná by bylo dobré
osvěžit si paměť opětovným přečtením toho Dialogu.
Pokud jde o otázku, která souvisí s duchovní hierarchií a tím, jak se vám
odhaluje tady a teď; v této době a za současně existujících duchovních
podmínek ve vašich vlastních individuálních, soukromých, jedinečných a
odlišných životech nemohlo být zjeveno nic víc, než co vám bylo oznámeno
doposud. Musíte se naučit být spokojeni s jakýmikoli informacemi, které máte
na každé křižovatce vašeho života k dispozici. Nic další by vám v této konkrétní
době nedávalo žádný smysl, ale mohlo by to představovat jistý stupeň
nebezpečí pro váš aktuální duchovní stav. Buďte tedy vděčni za to, co je
k dispozici.
Peter: Velice Ti děkuji za tyto odpovědi. Doufám, že Leilani s nimi bude
spokojena. Je ještě něco, co bys nám chtěl v této chvíli oznámit?
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Také Já doufám, že Leilani bude s těmito
odpověďmi spokojena. A ano, je ještě něco, o čem bych se chtěl ve stručnosti
zmínit. Přibližně před rokem jsi ty, Petře, dostal zajímavý dopis od jednoho
ze čtenářů Mého Nového zjevení (v tomto případě z Austrálie - právě četla
Velkou knihu). Ta paní tě v podstatě obvinila, nebo nás oba, že Mé Nové zjevení
nemá v sobě žádnou lásku. Podle jejího názoru je velmi chladné a intelektuální,
bez jakékoliv zmínky o Mé Lásce. Důvod, proč uvádím tento fakt do vaší
pozornosti v této konkrétní době, je ten, abych vás varoval nebo, lépe řečeno,
abych vám připomněl úmysl a motivaci, s jakými někteří lidé přistupují ke čtení
Mého Nového zjevení.
Vždycky, když někdo přistoupí k tomuto čtení z nějakých jiných důvodů než za
účelem poznání pravdy kvůli pravdě samotné a než je skutečné poznání Mě
v Mé Absolutní Nové Přirozenosti, dopadne tak, že se zablokuje nebo oslepne,
takže neuvidí fakt, že nejzákladnějšími principy, na kterých je založeno a
postaveno Mé Nové zjevení, jsou - Má Absolutní Božská Láska a Má Absolutní
Božská Moudrost a všechny jejich odvozeniny. Jestliže kterýkoliv čtenář Mého
Nového zjevení ve všech třech jeho zdrojích není schopen zcela jasně vidět, že
celé Mé Nové zjevení nepřetržitě odkazuje na tyto Mé nejzákladnější duchovní
principy, ten jedinec je duchovně slepý a hluchý a jeho/její přístup k jeho čtení
byl vyloženě postranní, nemající žádný základ v touze poznat Mou Pravdu za
účelem jejího praktikování kvůli Mé Pravdě samotné.
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Tento faktor můžete využít na to, abyste věděli, kdo je kdo - pokud jde o
záležitosti Mého Nového zjevení. Dá se očekávat, že někteří lidé budou chtít
číst Mé Nové zjevení za nějakým jiným účelem, než je poznání a přijetí všeho,
co je v něm obsaženo. V tom případě vůbec nepochopí, proč vám bylo nebo je
Mé Nové zjevení poskytnuto; a kromě toho, nebudou schopni vidět hlavní
principy, na kterých je založeno a postaveno Mé Nové zjevení. Toto je
záležitostí už dříve zmíněného faktu, že někteří lidé jsou schopni vidět věci, ale
nepoznávat je; slyšet věci, ale nerozumět jim; aby nemohli být v této konkrétní
době spaseni.
Kdokoliv, kdo přistupuje ke čtení Mého Nového zjevení s postranními úmysly,
nemůže být pomocí něj spasen. Pouze čtení Mého Nového zjevení kvůli
samotným principům, obsaženým v Mém Novém zjevení, může každého uvést
do pozice, že bude ty principy vidět a slyšet správně, aby mohla/mohl být na
jejich základě spasena/spasen ze své duchovní slepoty a hluchoty. A toto je
všechno, o čem jsem se chtěl na konci tohoto Dialogu zmínit. A nyní, Petře,
bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Jdi a odpočiň si.
Peter: Děkuji Ti velice moc za všechno, co je obsaženo v tomto Dialogu.
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Dialog 130
3. dubna 2000
Peter: Před pár dny jsem dostal osm otázek, které by podle názoru těch, kteří je
položili, mohly mít multivesmírný význam. Všechny tyto otázky přišly ze
Slovenska – od čtyř různých lidí. Podle mého názoru by odpovědi na některé z
těch otázek bylo možné snadno odvodit ze všeho, co bylo doposud zjeveno
v těchto Dialozích a ve Tvém Novém zjevení všeobecně. Obsah některých
dalších není vhodné zodpovědět kvůli bezpečnosti, nebo z nějakých jiných
důležitých duchovních důvodů, jak bylo naznačeno například v předcházejícím
Dialogu (129). Nechám na Tobě, abys rozhodl, zda mají některé z těch otázek
dostatečný duchovní a multivesmírný význam na to, aby se staly předmětem
tohoto konkrétního Dialogu. Samozřejmě, než se pustím do formulování
(překladu) těchto otázek, chtěl bych, abys převzal vedení a oznámil nám
cokoliv, o čem si myslíš, že to v této konkrétní době potřebujeme vědět –
pokud vůbec něco.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil jako první.
Chtěl bych se stručně zmínit o dvou tématech. První se týká něčeho, o čem jsi
nedávno diskutoval s Heather. Týká se to záležitosti pamatování si čehokoli
vůbec, především ale čehokoli pozitivního a dobrého, co se odehrává v průběhu
tohoto cyklu času/stavu/procesu ve vašich životech nebo v životech kohokoliv,
umístěného kdekoliv a v jakékoliv době v rámci tohoto časového cyklu. Jsou
některé pozitivní a dobré výsledky přenosné do následujícího cyklu? Nebo
mohou být ponechány v paměťové bance těch, kteří budou přeneseni do
následujícího cyklu? V tom případě ve vaší?
Jak si pamatuješ, v předcházejících Dialozích vám bylo naznačeno, že vůbec nic
nemůže být přeneseno nebo přesunuto do následujícího cyklu. Důvodem
tohoto prohlášení je fakt, že vůbec všechno, co se děje a bude dít v rámci
tohoto cyklu, se tak či onak nějak vztahuje a bude vztahovat k ne-životu
negativního stavu a lidskému ne-životu. Jinými slovy, všechny aspekty tohoto
cyklu jsou tak či onak poskvrněny pseudojsoucnem a pseudobytím negativního
stavu a lidského ne-života. Tudíž, aby dostal následující cyklus plnou příležitost
rozvinout se do své kompletnosti a úplnosti – pokud jde o přirozenost pravého
života pozitivního stavu, bude nevyhnutelné nedovolit, aby bylo cokoliv z ze
života obyvatel tohoto cyklu přeneseno nebo převedeno do následujícího cyklu.
Jakékoli vzpomínky vůbec na přirozenost tohoto konkrétního cyklu by byly
vzpomínkami týkajícími se tak či onak pseudojsoucna a pseudobytí ne-života
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negativního stavu, lidského ne-života a jejich ega. Takové vzpomínky by měly
rušivý vliv na život všech, kteří by přebývali v následujícím cyklu.
Pokud jde o tuto záležitost, musíte si pamatovat jednu významnou skutečnost:
Dokonce i něco velmi pozitivní, nebo velmi nějak velmi dobré a pozitivní
výsledky v rámci tohoto cyklu by se ještě stále týkaly povahy, struktury,
procesu, dynamiky a manifestace specifičnosti tohoto cyklu. Vzhledem k faktu,
že tento konkrétní cyklus byl naplánován s ne-životem negativního stavu a
s lidským ne-životem na paměti, aby byly zodpovězeny všechny otázky,
rozptýleny veškeré pochybnosti a nejistoty a aby byla dána všem příležitost
naučit se něco důležitého ve srovnání s něčím úplně odlišným od toho, co měli
nebo mají, v tomto smyslu by se vůbec všechno, jakkoliv pozitivní nebo dobré,
vztahovalo k této konkrétní přirozenosti aktuálně probíhajícího cyklu. Při
pohledu na tyto záležitosti z tohoto úhlu, je zřejmé, že ať tyto faktory nebo
podmínky zvažujete jakýmkoliv způsobem, ať by byly jakkoli pozitivní nebo
dobré, ponechat je v otevřených pamětech obyvatel tohoto cyklu by bezděčně
vedlo také k uvědomění si všeho, co se týká ne-života negativního stavu i
lidského ne-života. Koneckonců, ať je to jakkoliv, vaše dobré skutky a výsledky,
všechny vaše snahy v tomto ohledu se v jejich nejzazším smyslu a významu tak
či onak týkají eliminace negativního stavu v jeho ne-živé kondici a lidského neživota s jejich egy.
Jak si ale pamatuješ, vůbec všechno, čeho každý jedinec dosáhl v rámci tohoto
cyklu, ať byl, je a bude situován nebo umístěn kdekoliv a v jakémkoliv čase, je a
bude zachováno v Univerzalitě povšechnosti, pro věčné poučení o tom, co si
nikdy nezvolit a jaký nikdy nebýt; jakož i pro poučení o všech úspěších, skutcích,
činech, chování, postoji a o všem ostatním, co vedlo k eliminaci ne-života
negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg. Tudíž, kdyby vyvstala potřeba
uvést do pozornosti někoho cokoli z jeho/její minulosti vůbec, co se týká tohoto
cyklu, v tom případě by dotyčný vstoupil do Univerzality povšechnosti a znovu
by zažil nebo si vzpomněl na všechno, co by bylo třeba opět zažít nebo na co by
bylo třeba si vzpomenout v tomto ohledu. Vždycky, když vstoupíte do sféry a
atmosféry Univerzality povšechnosti, v tom stavu jste vždycky zcela izolováni a
separováni od všech nebo od všeho, kdo/co se nachází nebo bývá uvnitř toho
nového cyklu. Při pobytu v takovém stavu izolace a separace, vaše vzpomenutí
si na všechno vůbec, co se týká tohoto cyklu, by nemělo žádný nepříznivý
účinek na zbytek jeho obyvatel.
Jak víš, všechno, co se týká tohoto cyklu, by vzhledem k jeho primární negativní
konotaci mělo rušivý dopad na mysli obyvatel nového cyklu. Proto každý, kdo
vstoupí do Univerzality povšechnosti, ocitne se ve stavu separace a izolace od
zbytku, aby zabránil objevení se nebo výskytu těchto rušivých zážitků. Na
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druhou stranu, jak si pamatuješ, struktura, povaha, dynamika a manifestace
předcházejících i následujících cyklů, jež neobsahují nic z ne-života negativního
stavu, lidského ne-života a jejich eg, by mohly být ponechány v otevřené
paměti nebo ve vzpomínkách každého. Když vstupují do Univerzality
povšechnosti z pozice všech ostatních cyklů, kromě aktuálního cyklu, nevstupují
do stavu separace a izolace. Proto by jejich vzpomínky neměli na nikoho žádný
rušivý účinek. Takové vzpomínky by ve skutečnosti všichni uvítali, protože by
obohatily jejich individuální životy – v čistě pozitivní konotaci, neobsahující nic,
co se týká negativního stavu a lidského ne-života – na základě procesu sdílení
takových vzpomínek s nimi.
V podstatě jediné, co je přenositelné nebo přemístitelné do následujícího cyklu,
je každého jedinečnost, individualita a odlišnost a pocit a vnímání jsoucna svým
vlastním ‚já jsem‘, i když ve zcela odlišné konotaci, obsahu a významu. Takové
stavy, jako je individualita, jedinečnost, odlišnost, pocit a vnímání svého
vlastního ‚já jsem‘, neobsahují byť i jen vzdáleně nic negativního či škodlivého.
Ve skutečnosti mají pouze čistě pozitivní konotaci. Proto jsou ponechány do
věčnosti bez jakékoliv změny. Jediné, co se ohledně nich stále mění nebo bude
měnit, je jejich obsah, význam, konotace, manifestace, dynamika a proces.
V tomto konkrétním smyslu nebude v nich nic stejné.
Druhá záležitost, které bych se chtěl dnes ráno dotknout, je něco, co se týká
předpovědí soudného dne. O této záležitosti jsme v rámci těchto Dialogů i jinde
už diskutovali. V současné době je ale namístě jistá připomínka ohledně toho.
Jak sis všiml z toho, co se děje v Ugandě, předpověď konce světa, jak jej znáte,
na 31. prosinec 1999, nebo na samý začátek rou 2000, vedla k tragédii, při které
byli zabiti nebo se zabili, ať už tak či onak, všichni členové tohoto kultu
soudného dne (jejich počet přesáhl 1000). Proč vám připomínáme tuto
nepříjemnou událost? Abychom podtrhli prohlášení Mého Nového zjevení, za
prvé, že každá jedna předpověď o čemkoliv je vždy negativního původu; za
druhé, že takové předpovědi mohou vést k velice tragickým výsledkům; a za
třetí, ty předpovědi, jež se týkají scénářů soudného dne, se do této chvíle nikdy
nenaplnily.
Nebo, vezměme si například předpovědi globální, celoplanetární katastrofy, ke
které mělo dojít 1. ledna 2000 kvůli počítačové závadě. Naneštěstí, dokonce i
někteří Moji představitelé se dali oklamat tímto konkrétním scénářem
soudného dne, propadli panice navzdory faktu, co jim o tom bylo naznačeno
v našem Dialogu 23, v prvním dílu Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Vyběhli
ven a nakupovali všemožné zásoby a zboží, dělajíce radost obchodníkům, kteří
využili tuto taktiku strachu, vnucenou jim všemi těmi předpovídači, a kteří si
pouze nacpali své kapsy penězi, které utratili všichni ti, kteří věřili této
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konkrétní předpovědi. Jaký byl tedy výsledek této předpovědi? Jak víš, vůbec
nic se nestalo. A nejenže se vůbec nic nestalo, ale ty země a ti jedinci, kteří
učinili jen málo, nebo neudělali vůbec nic ohledně změn ve svých počítačích a
neutratili ty miliony, nebo dokonce miliardy dolarů, jak to udělali USA,
nezaznamenali vůbec žádnou závadu. Jediné, co museli ve svých starých
počítačích udělat, byla manuální změna data.
Jak vidíte z těchto příkladů, takové předpovědi jsou pastmi nastavenými silami
negativního stavu, aby chytily lidi nebo ty, kteří jim věří, jež vložili všechnu svou
důvěru do něčeho, co přichází ze zevnějšku, aby neměli žádnou touhu nebo
sklon naslouchat svému nitru. Pokud jsou síly negativního stavu úspěšné
v držení lidí v zevnějšnosti, tím okamžikem zabezpečují neomezené pokračování
ne-života negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg. Touha a potřeba mít
takové předpovědi a držet se těch předpovědí pramení z ‚ega‘. V pravém ‚já
jsem‘ není obsaženo nic takového charakteru. V pravém ‚já jsem‘ existuje
totální a absolutní spolehnutí se na Mou Božskou prozřetelnost, která vás vždy
vede do stavu vašeho nitra nebo niternosti a která připravuje všechny věci
takovým způsobem, aby vám poskytla všechno potřebné z hlediska vašeho
věčného pokračování; jakož i z toho hlediska, co je pro vás nejlepší z pozice
vašeho pravého ‚já jsem‘, a ne z pozice vašeho ‚ega‘, jehož touhy a snahy jsou
pro váš pravý život škodlivé. Toto je důvod, proč každý v negativním stavu a
v lidském ne-životě nebo pseudoživotě tak velmi miluje všechny ty předpovědi.
Abyste se na základě těchto skutečností vyhnuli chycení do pastí sil negativního
stavu, jako Moji praví představitelé byste nikdy neměli žádné takové
předpovědi nebo to, co předpovídají, brát do úvahy. Vírou v takové předpovědi
a tím, že budete ohledně nich něco dělat, nakonec podporujete věc negativního
stavu. A nejen to, ale na základě takových skutků jste náchylní fungovat ne
z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘ nebo z pozice pravého života pozitivního
stavu, ale z pozice vašeho ‚ega‘, a tím z pozice negativního stavu. Důsledky této
tendence, která se tehdy projevila i ze strany některých Mých představitelů, by
mohly být velmi nepříjemné a způsobit jim všemožné osobní problémy.
Kvůli těmto faktorům se vám jako Mým pravým představitelům doporučuje,
pokud si tak zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby, abyste dali lidem
kolem vás, jakož i všem, kteří jsou s vámi spojeni z ostatních dimenzí a
pseudodimenzí, úplně jiné příklady, příklady, kterými ilustrujete a
demonstrujete, jaké to je nebo jaký je výsledek všeho, jestliže se nespoléháte
na takové předpovědi, ať jsou jakékoli, ale na Mou Božskou prozřetelnost.
Takové názorné příklady a ukázky jsou velice důležitými aspekty vašich rolí a
pověření, které jste se dohodli realizovat během žití v lidském ne-životě na
planetě Nula. Pokud posloucháte a pokud se řídíte takovými předpověďmi,
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vzdorujete této roli a pověření a namísto toho dáváte všechny své pozitivní a
dobré energie, které jsou potřebné pro práci Velké aliance, věci sil negativního
stavu. A to nechcete, že?
A toto je všechno, o čem jsem chtěl dnes hovořit. V této chvíli, Petře, můžeš
pokračovat formulací otázek jménem Slováků.
Peter: Velice Ti děkuji za tuto velmi aktuální připomínku. dovol, abych začal
otázkou, kterou položil Jozef Polomský (toto je jediná otázka, která byla
položena v angličtině). Otázka zní: Jestliže se my, Tvoji představitelé, chováme
velmi pozitivně (bez viditelných negativních chyb), mohli by být na základě
tohoto vynikajícího chování někteří lidé natolik ovlivněni, že by v relativně
krátkém časovém období (týdny či měsíce) dramaticky změnili svůj postoj
vzhledem k Novému zjevení? Například, že by začali být vůči němu alespoň
uctiví nebo tolerantní?
Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku bude nejednoznačná. Je to ano i ne.
Hovoříme zde o krátkodobém dopadu takového chování, a ne o dlouhodobém
(více než jen měsíce). Všechno to závisí na tom, z jaké pozice přistupujete
k odpovědi na tuto otázku. Z typické lidské pozice a z pozice krátké doby by
odpověď zněla, že to vše závisí na každém lidském jedinci. Tento aspekt je
velmi individualizovaný a zosobněný. To znamená, že v některých případech by
se to mohlo stát tak a v některých případech by se to tak nestalo. Z pozice
věčného pokračování všech ale takové případy vašeho pozitivního chování,
založeného na Mém Novém zjevení, mohou být a budou využity po jejich
odchodu z planety Nula a po příchodu do duchovního světa. Takže
nepřehlížejte tuto možnost, i kdyby vaše pozitivní chování snad nemělo žádný
dopad na potřebu změnit cokoli v těch lidech, pokud žijí na planetě Nula. Vaše
chování by bylo v tomto ohledu využito v onom čase, ne však v období jejich
pobytu na této planetě.
Na druhou stranu, vezměme do úvahy tento faktor: V případech některých
manželských partnerů, jaký jedinec jste byli nebo do koho jste se zamilovali,
nebo koho jste si vzali? V té době jste byli úplně jiná osoba, jež měla všechny
příznaky typického lidského tvora s vašim ‚ego‘ světonázorem. Oni se zamilovali
a brali si ten typ osoby, a pouze ten typ osoby, a žádný jiný. Co se tedy stane,
jestliže jste se náhle pod vlivem Mého Nového zjevení kompletně a úplně
změnili, takže z té osoby, do které se oni zamilovali a následně si ji vzali,
nezůstalo téměř nic, nebo vůbec nic? V tom případě vás už více vůbec
nepoznávají. Proto vás chtějí zpět takové, jací jste byli tenkrát, když se do vás
zamilovali a když si vás následně vzali. A když se nevracíte zpět k tomu, jací jste
bývali, svalují celou vinu na Mé Nové zjevení a stávají se vůči němu velmi
rozhořčení a odmítaví. A nejen to, ale mohou se rozzuřit ohledně čehokoliv, co
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je v něm obsaženo, jakož i ohledně vašeho chování a všech těch nových a
odlišných lidí, se kterými se stýkáte. Nuže, v takových případech neexistuje
z jejich strany nijaká touha nebo potřeba akceptovat vaše nové chování jako
něco dobré a pozitivní a adekvátně změnit svůj postoj vůči vám, jakož i vůči
Mému Novému zjevení, aby jej začali respektovat a tolerovat. koneckonců, vy
nejste stejná osoba, kterou milovali a kterou měli rádi. Když už více nejste ta
stejná osoba, nemohou vás už více milovat nebo respektovat. Nezapomínejte,
prosím, že v takových případech se zamilovali do negativního stavu ve vás a
vzali si negativní stav ve vás. Jen co se vzdáte negativních aspektů vaší
přirozenosti, nezůstává ve vás už nic víc, co by mohli milovat nebo čeho by si
mohli vážit.
Nikdy nezapomínejte, že z jejich pohledu, kvůli jejich zosobněnému a
individualizovanému negativnímu stavu, vnímají vaše nové pozitivní chování a
postoj jako negativní, a vaše předešlé chování a postoj vnímali jako pozitivní.
Toto je převrácená pozice negativního stavu. A jelikož k vašim pozitivním
změnám, nebo, podle jejich názoru, k vašim negativním změnám došlo pod
vlivem Mého Nového zjevení a na základě vašeho následného přijetí jeho idejí a
principů do vašeho života, z toho důvodu považují všechno, co je obsaženo
v Mém Novém zjevení, také za velmi negativní a destruktivní. Takovíto lidé
nejsou v žádném případě připraveni nebo nebudou dlouhou dobu připraveni,
ve většině případů až dokud neopustí planetu Nula, vidět světlo vašich
pozitivních změn a vašeho nové životního stylu nebo vidět, o čem všem je Mé
Nové zjevení. V takových případech, pokud váš manželský partner nadále brání
nebo podstatně zasahuje do vaší účasti v Mém Novém zjevení, a tudíž činí váš
život nešťastným, máte vždy možnost volby ukončit takový vztah. V tom
případě by to jen znamenalo, že váš vztah vyčerpal svou užitečnost, dosloužil
svému účelu a pokračování v jeho udržování by nesloužilo žádnému dobrému
účelu pro nikoho, kdo by byl v něm účasten.
Samozřejmě, pokud vy sami se ocitnete v této konkrétní kritické situaci, kvůli
vaší individualizované a zosobněné povaze vašeho vztahu v tomto ohledu se
vám doporučuje, abyste se obrátili na Mne ve svých myšlenkách, pocitech a
intuici, nebo v čemkoliv co máte, a abyste Mě poprosili o obdaření správným
náhledem ke stanovení nejvhodnějšího směru jednání, který potřebujete
zaujmout v souvislosti s vaší situací s vašim manželským partnerem nebo
přítelem, nebo kýmkoliv, kdo vám způsobuje tyto typy problémů. A toto je
všechno, co lze o této situaci sdělit. Můžeš pokračovat, Petře, položením další
otázky.
Peter: Děkuji Ti velice za tuto smysluplnou odpověď. Další otázka (otázky)
přichází od Aleny. Její otázky jsou složitější. Dokonce si nejsem jist, zda mohou
346

být za aktuálně existujících duchovních podmínek zodpovězeny. Tady jsou
(překládám je): Pokud by to bylo možné, můžeme mít bližší a detailnější
informace o vztahu nějakého člověka na planetě Nula k dimenzím zóny
vymístění (vztah pravého ‚já jsem‘ k nim, jakož i vztah ‚ega‘ k nim)? Za druhé,
jak se projevují vzájemné interakce dimenzí zóny vymístění s pravými
duchovními rodinami v pozitivním stavu na duchovní, duševní a fyzické úrovni
lidských entit na planetě Nula? A za třetí, mohl bys něco vysvětlit o interakci
různých dimenzí, jak by se to mohlo týkat dnešní doby?
Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z mnoha prohlášení v Mém Novém zjevení, a
především v těchto Dialozích, multidimenzionální interakce se z vašeho konce
nebo z planety Nula dějí většinou bez vašeho vědomého uvědomění. jsou dvě
pozice, ze kterých dochází k takovým interakcím. Z pozice lidského ‚ega‘ dochází
k interakci mezi egem jedince a různými oblastmi nebo dimenzemi zóny
vymístění. Z pozice pravého ‚já jsem‘ jedince dochází k interakci mezi jeho ‚já
jsem‘ a různými oblastmi nebo dimenzemi pozitivního stavu. Toto prohlášení
musíte chápat tak, že existuje mnoho aspektů jak vašeho ‚já jsem‘, tak i vašeho
‚ega‘. Každý z jejich aspektů je spojen s odlišnou oblastí nebo dimenzí
pozitivního stavu, respektive zóny vymístění. Přirozenost nebo charakter
každého takového aspektu souvztaží s přirozeností nebo charakterem té
příslušné dimenze, která v sobě nese počáteční faktory, ze kterých se jakýkoliv
takový aspekt vůbec stává svou vlastní realitou. V tomto smyslu jakákoli taková
příslušná dimenze obsahuje ve své přirozenosti něco, co je příbuzné, nebo co je
dokonce původcem možnosti objevení se jakéhokoliv takového aspektu. Aby
jakýkoliv takový aspekt mohl manifestovat svou vlastní přirozenost nebo aby
byl tím, čím je a jaký je, musí být kvůli této příčinné příbuznosti spojen se svou
příslušnou dimenzí, ze které čerpá nezbytné energie pro svou manifestaci
v životě každého.
Jelikož charakter nebo přirozenost každé takové dimenze jsou určeny
charakterem nebo přirozeností jejích obyvatel, každý umístěný na planetě Nula
je spojen s těmi obyvateli, kteří napájejí nebo poskytují stimuly nejen pro to,
aby se takový aspekt vůbec objevil, ale také aby se manifestoval ve svém
nejplnějším možném rozsahu, jakož i aby poskytl nevyhnutelnou a rozhodující
zpětnou vazbu svému příčinnému zdroji. Tato situace nebo vzájemná spojitost
splňuje požadavek zákona příčiny a následku a zákonu zpětné vazby. Jejich
vzájemná spojitost udržuje možnost jejich jsoucna a bytí (pro ‚já jsem‘ jedince)
nebo pseudojsoucna a pseudobytí (pro ‚ego‘ jedince). Z pozice zóny vymístění a
lidí na planetě Nula se tato interakce děje ve většině případů na nevědomé
úrovni. Z pozice Mého Stvoření a jeho pozitivního stavu je taková vzájemná
spojitost z jejich strany vždy vědomá. Z lidské strany se to děje, až na ubohé
výjimky, bez jejich vědomého uvědomění.
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Jak si pamatuješ, jedním z hlavních důvodů, proč se děje většina takových
interakcí mezi vaším pseudosvětem a ostatními světy a pseudosvěty ve většině
případů bez lidského vědomého uvědomění, je to, aby bylo lidem a ostatním
lidským tvorům a sub-tvorům zamezeno, aby se dozvěděli jakoukoliv pravdu o
pravé přirozenosti pozitivního stavu, jakož i o pravé přirozenosti stavu
negativního. Pokud by měli vědomě vědět o pravé přirozenosti obou, ani
negativní stav ve všech jeho aspektech, ani lidský ne-život by neměly příliš
velkou šanci přežít delší časové nebo ne-časové období.
Z pozice jedincova ‚já jsem‘ vytvářejí všechny aspekty toho ‚já jsem‘ ve vztahu
k zóně vymístění v té zóně jisté prvky individuality, jedinečnosti a odlišnosti,
zakořeněné v tom ‚já jsem‘, a prvky pravého života pozitivního stavu nebo
života jako takového, které všem v zóně vymístění umožňují, aby přežili nebo
aby byli tím, čím a kým jsou. Bez takových prvků by nikdo a nic v té zóně
vymístění nemohl/o fungovat nebo přežít ani na zlomek vteřiny. Samozřejmě,
jak bylo uvedeno výše, v té zóně si nikdo vědomě neuvědomuje, že taková
opatření jsou pravým zdrojem jejich pseudoživota nebo ne-života. A toto je
jedna z důležitých pravých funkcí ‚já jsem‘ – pokud jde o jeho interakce
s různými dimenzemi zóny vymístění a jejich obyvateli.
Na druhou stranu, z pozice lidského ‚ega‘ dochází k jeho interakcím s různými
pseudodimenzemi zóny vymístění a jejími obyvateli za účelem zachování
možnosti, aby se takové ‚ego‘ vůbec objevilo. Bez jeho napájení vším tím, co je
obsaženo v obyvatelích těch pseudodimenzí, by typické lidské ‚ego‘ nemělo
nijakou oporu nebo schopnost projevit svou opovrženíhodnou povahu. Pouze
na základě spojení s těmi pseudodimenzemi a jejich příslušnými obyvateli je
vůbec lidské ‚ego‘ schopno se objevit a fungovat. Když to tedy porovnáme,
zatímco pravé ‚já jsem‘ poskytuje všechny nevyhnutelné prvky a ingredience
ne-životu negativního stavu, lidskému ne-životu a jejich egům, aby mohly vůbec
fungovat (jakož také, a co je nejdůležitější, na vytvoření příznivých podmínek
pro konečnou konverzi všech těch, kteří se nacházejí v těch ne-životech, do
pozitivního stavu), lidské ‚ego‘ závisí ve své funkci a projevu na všem, co je
poskytováno obyvateli těch pseudodimenzí. Lidské ‚ego‘ zároveň poskytuje
velmi nutnou a nezbytnou zpětnou vazbu svému příčinnému zdroji neboli všem
pseudodimenzím zóny vymístění, aby pokračovaly ve svých stimulech a
motivaci zvěčňovat ne-život negativního stavu, lidský ne-život a jejich ‚ega‘.
Opět, ve všech těch případech se všechny interakce za tímto účelem dějí bez
jejich příslušného vědomého uvědomění.
Vzájemná interakce všech pseudodimenzí zóny vymístění se členy pravých
duchovních rodin v pozitivním stavu a to, jak ovlivňují duchovní, duševní a
fyzickou úroveň lidí na planetě Nula, závisí výhradně na jejich příslušném
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poslání, roli, pověření či čemkoliv, co v tomto ohledu mají. Toto je úplně
individualizovaný a zosobněný faktor ve vztahu ke každému jedinci, jeho/její
pravé duchovní rodině a tomu, jak interagují s pseudodimenzemi zóny
vymístění. Proto lze zjevit nebo chápat velmi málo z toho, co by obsahovalo
všezahrnující pravidla, platné pro všechny. Jediné, co o tom lze říci, je to, že
členové pravé duchovní rodiny někoho, ať je ten lidský jedinec kdokoliv, fungují
ve vztahu k pseudodimenzím zóny vymístění takovým způsobem, aby drželi na
uzdě, nakolik je to jen možné, negativní dopad na duchovní, duševní a fyzickou
úroveň každého lidského jedince, v rámci dohody, kterou má se Mnou, pokud
jde o jeho roli, poslání, pozici a pověření. Jinými slovy, jednou z nejdůležitějších
funkcí členů jedincovy pravé duchovní rodiny je zabezpečit, že se nestane nic,
co by se vymykalo nebo co by bylo mimo, nebo co by bylo nad rámec této
důležité dohody; nebo co by si vyžadovalo dodatečné dohody nebo modifikace
nebo dodatky k původní dohodě. Jak víš, jedním z cílů členů pseudodimenzí
zóny vymístění je vnutit každému něco, co by se vymykalo nebo co by bylo
mimo, nebo co by bylo nad rámec počáteční dohody. Pokud by v uskutečnění
něčeho takového uspěli, porušilo by to svobodu volby všech, kteří učinili a
uzavřeli takové dohody. V tom případě by oni i ti druzí zahynuli. Jednou
z mnoha funkcí členů vlastní duchovní rodiny je střežit nebo zabránit, aby se
stalo cokoliv takového zničujícího charakteru.
Pokud jde o prosbu o nějaké vysvětlení ohledně integrace různých dimenzí,
vaše lidská mysl by nemohla pochopit nic víc, než co bylo doposud v tomto
ohledu zjeveno v Mém Novém zjevení, a především v těchto Dialozích. Kromě
toho, z bezpečnostních důvodů by bylo duchovně nebezpečné vědět více o této
integraci. Jediné, co lze o této záležitosti povědět, je to, že Nový vesmír a jeho
členové poskytují všechny nevyhnutelné prostředky a způsoby pro uskutečnění
takové integrace. Jak to provedou, nemůže být v této době zjeveno. V tomto
ohledu by se vám radilo, abyste požádali členy Nového vesmíru, kteří jsou
s vámi spojeni, aby vám vysvětlili ze své vlastní pozice, pokud mohou, jak
dosahují tohoto cíle. A toto je všechno, co můžeme odpovědět na otázky
Alenky.
Peter: Děkuji Ti za tyto odpovědi. Další otázky přišly od Jozefa Beneša. Jeho
otázky jsou následující: Nejprve by chtěl vědět více o pojmu SVOBODA a o tom,
jak je pojímán v pozitivním stavu, v negativním stavu a na planetě Nula. Druhá
otázka: Jsi Ty, Pán Ježíš Kristus, zodpovědný a povinný skládat účty za Své
skutky pouze Sobě Samému/Samé, nebo jsi nějakým způsobem zodpovědný i
Svému Stvoření (to je zajímavá otázka!)? Třetí otázka: Neustále se setkáváme
se zhoršováním podmínek v našich životech – v souladu s tím, o čem nás
informují Dialogy: nemoci, finance, zaměstnání a různé jiné těžkosti duchovní,
duševní a fyzické povahy. Bude tento trend pokračovat až do doby našeho
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odvolání z planety Nula? Jsou tyto problémy v souladu s Tvým prohlášením ve
Velké knize, které uvádí, že ne naše problémy budou ovládat nás, ale že my je
budeme mít pod naší kontrolou? Konec otázek.
Pán Ježíš Kristus: Záležitost svobody byla obšírně prodiskutována ve Velké
knize, jakož i v těchto Dialozích. Slovo ‚svoboda‘ je vzájemně zaměnitelné se
slovy ‚svoboda volby‘. Jak víš, pojem ‚svoboda‘ je definován a určen duchovním
principem, který řídí každý aktuální časový cyklus. Jak také víš, v konečném
smyslu jsem Já Absolutní Svoboda Sám/Sama v Sobě, Sám/Sama od Sebe,
Sám/Sama o Sobě a Sám/Sama ze Sebe. Proto každého, koho tvořím, tvořím
výlučně z pozice té svobody. Na žádném jiném základě není stvoření Stvoření a
stvoření všech, jež jsou v něm umístěni, možné. Toto je pozice pravého života
pozitivního stavu nebo života jako takového. Jak si však pamatuješ, aktuální
cyklus času/stavu/procesu je řízen velmi specifickým a neobvyklým duchovním
principem, který umožňuje koexistenci pozitivního stavu a stavu negativního
a jeho lidského pseudoživota. Proto každý v Mém Stvoření, jakož i každý
v negativním stavu a v lidském životě, během celé své historie souhlasil ze své
vlastní svobodné vůle a volby, tedy ze SVOBODY, která je mu vrozena, že bude
po dobu trvání tohoto cyklu omezen a limitován, co se týká jeho úplné a
kompletní svobody. Důvodem této svobodné volby byl fakt, že kdyby s tímto
uspořádáním nesouhlasil, nikdy by nebylo možné vynalézt, aktivovat,
manifestovat nebo uvést do pohybu nic z negativního stavu, z jeho
pseudoživota, z lidského ne-života, ani jejich ega. Na základě samotné povahy
této svobody, o čem ta svoboda je, by tato nedovolila, aby bylo zavedeno
cokoliv jiné než pravý život pozitivního stavu nebo život jako takový.
Paradoxem této situace je ale fakt, že pouze na základě svobodné vůle a
svobodné volby někoho nebo na základě svobody někoho bylo vůbec možné
vynalézt a aktivovat negativní stav. V tomto ohledu můžeme říct, že
v negativním stavu je svoboda manifestována a ilustrována v jejich svobodné
volbě nebýt svobodní. Svobodně se rozhodli omezit se a ohraničit ve všech
aspektech svého pseudoživota nebo ne-života. Odtud tedy svoboda nebýt
svobodný. V lidském ne-životě, jelikož je finálním produktem pseudotvořivého
úsilí negativního stavu, každý, kdo se do něj inkarnuje, svobodně souhlasil s tím,
že bude omezen i ve všech aspektech lidského života. V tomto smyslu,
poněvadž lidé ze své svobodné vůle a volby souhlasili s tím, že budou fungovat
zásadně a výlučně z pozice svého ega, souhlasili také s tím, že v rámci svého
lidského ne-života nebudou mít vůbec žádnou svobodu. Pokud jsou umístěni a
pokud fungují v rámci parametrů lidského života, nemohou být svobodní,
protože základem, na kterém stojí lidský ne-život, jakož i veškerý ne-život
negativního stavu, je nevyhnutelnost, a ne svoboda volby. Jejich volba se
projevuje ve faktu, že se z nějakých svých vlastních velmi důležitých duchovních
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důvodů svobodně rozhodli, že prozatím a toliko během svého vlastního
osobního života nebudou svobodní. V tomto ohledu jsou vázáni dohodou
ilustrovat a demonstrovat přirozenost života, nebo fakticky ne-života, který
nevznikl ve Stavu Mé Absolutní Svobody.
Jak si pamatuješ, aby byl vynalezen a aktivován negativní stav a jeho ne-život ve
všech jeho aspektech a projevech, bylo nezbytné přijít s odlišným uspořádáním,
než jaké existovalo v pravém životě pozitivního stavu nebo životě jako takovém,
jež je založeno na svobodě. V tomto ohledu v subjektivním časovém rámci nebo
v subjektivním módu vnímání reality byla jednou z otázek, které se chystaly
proniknout do sentientní mysli, otázka a s ní spojené pochybnosti a nejistoty:
Jak vůbec mohli vědět, zda jsou svobodní a zda je základem jejich života
skutečně SVOBODA, když neměli nic jiného, s čím by mohli porovnat svůj
takzvaný svobodný život nebo svou svobodu, s něčím, co není z takového života
a co by nemělo takovou svobodu. Jak si pamatuješ z předcházejících Dialogů,
byla vybrána malá skupina jedinců, kteří souhlasili s tím, že položí tu otázku a že
na ni poskytnou nezbytnou odpověď zfabrikováním ne-života, založeného na
opaku toho, na čem byl založen nebo vybudován pravý život. Zpočátku musel
být ale tento akt aktem jejich vlastní svobodné vůle a svobodné volby, nebo
aktem ve stavu jejich vlastní svobody. To, že následně potřebovali tuto svobodu
omezit a ohraničit a vnutit svým fabrikacím úplně odlišný životní styl, jiný, než
je životní styl kohokoliv v pozitivním stavu, je zcela jiný příběh.
Na druhou stranu, ve sféře pravého života pozitivního stavu nebo života jako
takového je svoboda všech plně zachována s jejich svobodnou vůlí a volbou mít
mnoho skrytých, utajených, omezujících a ohraničujících faktorů, které je
chrání před vlivem a přijetím nesvobodného negativního stavu a jeho lidského
ne-života. Jak tedy z tohoto uspořádání vidíte, v rámci tohoto cyklu
času/stavu/procesu, pokud trvá, dokonce ani v pozitivním stavu nemůže být
kvůli určitým omezením projevu a kvůli určitým omezením plnosti a
kompletnosti prožívání svobodného života pozitivního stavu ještě vyjádřena
pravá svoboda, taková, jaká by měla být. Úplná svoboda je možná pouze
v úplném a kompletním životě pozitivního stavu. Jak víš, takový úplný život
ještě nebyl aktivován, aby byla všem dalším formám a podobám ne-života dána
příležitost ilustrovat a demonstrovat jaký nebýt, co si nevolit, jak se nechovat a
jak nepojímat svobodu a život jako takový. Pouze potom, co bude tento tíživý a
bídný nesvobodný ne-život eliminován, bude možné ustanovit a naplno zažít
úplnou svobodu. Avšak, ještě jednou, musí být zvolena na základě svobodné
vůle a volby každého, poté, co bude na základě té samé svobodné vůle a volby
zrušena volba ne-života negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg. A
takovýmto způsobem můžete pojímat záležitost svobody na všech úrovních
jsoucna a bytí, pseudojsoucna a pseudobytí i lidského ne-života.
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Ve sféře každého typu života či ne-života, a zejména ve sféře lidského neživota, je však svoboda volby vždy zachována. Toto prohlášení musíte chápat
následujícím způsobem: Jen co jste vstoupili do lidského ne-života, nebo pokud
jste umístěni v ne-životě negativního stavu, musíte si splnit své dohody nebo
závazky, které jste uzavřeli ze své původní svobodné volby a svobodné vůle
předtím, než jste do nich vstoupili a omezili se na základě faktoru dodržování
takové dohody nebo souhlasu, které jste se dohodli na sebe převzít. V tomto
případě, pokud taková dohoda nebo souhlas, nebo dodatečné modifikace
jakýchkoli aspektů takové dohody nebo souhlasu ještě stále probíhají, není
možné až do okamžiku jejich vypršení nic v nich měnit. Na druhou stranu, ať se
ve své pozici nacházíte v jakékoliv modalitě života nebo ne-života, můžete
svobodně reagovat na své postavení mnoha odlišnými způsoby. Můžete
například přijmout či odmítnout cokoliv, co se nachází v Mém Novém zjevení;
můžete přijmout či odmítnout Mě jako pravého Boha; můžete přijmout či
odmítnout to, že se budete chovat, jednat nebo navazovat vztahy s kýmkoliv
nebo čímkoliv buď z pozice pozitivního stavu, zakořeněné ve vašem pravém ‚já
jsem‘, nebo z pozice stavu negativního nebo vaší typické lidské přirozenosti,
zakořeněné ve vašem ‚egu‘; můžete svobodně setrvat v jakémkoliv manželském
či nemanželském svazku tak dlouho, jak chcete; můžete odejít ze svého postu
v práci, kdy jen chcete; můžete reagovat na vaše životní problémy buď tak, že
jim podlehnete a že vás budou ovládat, nebo se ve vší pokoře, skromnosti a
poníženosti naučíte, jak je zvládat, bez toho, abyste nadávali a stěžovali si, že je
máte nebo prožíváte. Volba je vaše. Stejně tak i důsledky. A můžete dělat
mnoho dalších věcí buď pozitivním, nebo negativním způsobem. V tomto
smyslu je vaše svoboda plně zachována. Toto jsou alternativy, které jsou
v jakémkoli životě nebo ne-životě k dispozici.
Jak víš, Má inkarnace na planetu Nula umožnila, zpřístupnila a učinila
uskutečnitelným tyto alternativy pro všechny v lidském ne-životě i v ne-životě
negativního stavu. V pravém životě pozitivního stavu byly tyto alternativy vždy
k dispozici a použitelné. Koneckonců, vždy jsem byl s nimi a v nich. S obyvateli
ne-života negativního stavu, lidského ne-života a s jejich egy to ale tak nebylo. Z
toho důvodu, dokud jim nebyly dány k dispozici žádné jiné alternativy, žili svůj
ne-život z donucení a nutnosti, bez jakéhokoliv pocitu svobodné vůle a
svobodné volby. Takový pocit byl uplatňován pouze zpočátku, v době, kdy se na
základě dovolení rozhodli vynalézt, aktivovat a manifestovat ne-život ve všech
jeho aspektech a podmínkách. Potom odvrhli všechno, co měli se Mnou nebo
s Mým pozitivním stavem společné. A protože Já a Můj pozitivní stav
fungujeme výhradně na principu svobody, tím, že Mne a Můj pozitivní stav
odmítli, odmítli také svobodu jako takovou.
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Tento typ svobody, který řídí aktuální cyklus času/stavu/procesu a který se
velmi zřetelně a ilustrativně manifestuje a demonstruje ve sféře lidského neživota, lze nazvat relativní svobodou. Avšak skutečná svoboda – TA SVOBODA –
ve své plnosti a kompletnosti, jak je obsažena v Mé Absolutní Přirozenosti,
nebude k dispozici až do konce tohoto cyklu času/stavu/procesu. Její plná
manifestace a realizace se natrvalo uskuteční až v budoucím cyklu. Povaha a
struktura neobvyklého duchovního principu, jenž řídí tento cyklus, by
neumožnila plnou manifestaci tohoto typu nerelativní svobody, která pramení
přímo z Mé Absolutní Svobody.
V odpovědi na druhou otázku o Mé zodpovědnosti a povinnosti skládat účty by
mělo být zcela jasné, že jestliže je každý zodpovědný a povinný skládat účty za
všechno, co dělá a jak a jakým způsobem si plní své závazky, roli, pověření a
body naší vzájemné dohody, potom, co myslíte, odkud přicházejí nebo
pocházejí takové pojmy a podmínky jako zodpovědnost a povinnost skládat
účty? Z Mého Absolutního Stavu Zodpovědnosti a Odpovědnosti (Povinnosti
Skládat Účty). Pouze pouvažujte o něčem, co jste stvořili faktorem svého
osobního úsilí. Váš osobní výtvor závisí ve všech aspektech své manifestace na
vás. Za prvé, jste zodpovědní a povinní skládat účty sami sobě za všechno, co
tvoříte nebo produkujete, a za druhé, jste zodpovědní a povinní skládat účty
svému výtvoru za to, že zabezpečíte, aby měl všechny základní životní potřeby
pro svou náležitou manifestaci a fungování.
Takže v odpovědi na otázku Jozefa Beneša je zřejmé, za prvé, že jsem
zodpovědný a povinný skládat účty Sobě za všechno, co dělám, tvořím nebo
ustanovuji; a za druhé, že jsem zcela zároveň zodpovědný a povinný skládat
účty Svému Stvoření v tom smyslu, že nepřetržitě zabezpečím všechny
nezbytné podmínky, požadavky a příležitosti pro hladký chod Mého Stvoření,
pro jeho nepřetržité zkvalitňování, obohacování, růst, doplnění o nové a pro
stálé tvoření něčeho nového a odlišného, aby Mé Stvoření nikdy nevyčerpalo
stimulační, tvořivé a podnětné faktory, na základě kterých může být tím, čím je,
a na základě kterých může plnit svůj účel, kvůli kterému bylo vůbec stvořeno.
Pokud jde o třetí otázku Jozefa, v jistém smyslu je to žádost o předpověď
budoucnosti. Je pravda, že jak se negativní stav blíží ke svému pseudovítězství
na planetě Nula, podmínky ve všech aspektech jeho pseudoživota nebo neživota se neustále zhoršují. Nuže, v osobních životech vás, jako Mých pravých
představitelů, takové zhoršování a útrapy, ať by byly jakékoli, či už duchovní,
duševní, fyzické, materiální, profesní, společenské, pracovní, nebo jakékoliv
vůbec, mohou, ale také nemusí trvat po zbytek vašeho života na planetě Nula.
Toto je velmi individualizovaná a zosobněná záležitost. Zcela to závisí na vašich
volbách a dohodách ohledně toho, jak má přirozeně probíhat váš život na
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planetě Nula a jakým druhem zážitků a strádání budete vystaveni. V některých
případech mohou takové problémy pokračovat do okamžiku vašeho odvolání
z planety Nula. V jiných případech by mohly být jen dočasnou situací, dokud se
neuskuteční nebo úspěšně nedosáhne nějakého důležitého poučení, ilustrace a
demonstrace. Tak či onak, všechny vaše problémy závisí na charakteru a
obsahu dohody, kterou jste uzavřeli se Mnou před vaší inkarnací na planetu
Nula.
Jak bylo uvedeno výše, to, jak budou tyto problémy ovlivňovat váš osobní život,
závisí na vaší svobodné vůli a volbě reagovat na ně buď z pozice vašeho ‚ega‘,
což je pozicí negativního stavu, nebo z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, což je
pozicí pozitivního stavu nebo Mou pozicí. Při reakci na své problémy máte tyto
dvě možnosti volby. Jestliže budete reagovat z pozice svého lidského ‚ega‘,
v tom případě budou problémy ovlivňovat váš život a vy budete ubozí a
nešťastní, ať bude jakkoliv. Na druhou stranu, jestliže budete reagovat z pozice
svého pravého ‚já jsem‘, které pramení ze Mě, budete své problémy ovládat a
budete mít nad nimi kontrolu. Tato druhá možnost volby neznamená, že
budete osvobozeni od jakýchkoli problémů. Jak si pamatuješ z Velké knihy,
pokud jste, takříkajíc, v lidské kůži, vždy budete mít nějaké problémy a těžkosti.
V tomto ohledu je rozhodující, jak své problémy zvládáte a jaký postoj k nim
máte. Jestliže si ohledně nich neustále stěžujete a jste nešťastní a ubozí, v tom
případě vás vaše problémy zavalí a vy se stanete jejich otroky. Na druhou
stranu, jestliže přijmete ve vší skromnosti, poníženosti a pokoře nutnost mít
takové problémy a uznáte fakt, že vaše problémy nakonec slouží nějakému
dobrému účelu; například poskytování nějakého důležitého poučení všem o
způsobech a stylech, jak se vypořádat se svými problémy a co to znamená je
mít, v tom případě budete jejich pány, a ne jejich otroky. Takže ještě jednou,
volba je vaše; a stejně tak i důsledky. A toto je všechno, co jsem chtěl uvést jako
odpověď na otázky Jozefa. Můžeš pokračovat, Petře, a položit další otázku.
Peter: Děkuji Ti velice za tyto smysluplné odpovědi. Další otázka přichází od
Borisa Bellu. Během sexuálního styku v pozitivním stavu se objeví idea, kterou
nadělíš životem, což má za následek zrod tří sentientních entit: jedné
v duchovním světě, jedné v intermediálním světě a jedné ve fyzickém světě. Jak
se navzájem ovlivňují, jak jsou v současné době sjednoceny a jaký druh vlivu
mají na Tvé představitele na planetě Nula (jestliže jsme ve svém duchu a duši
v pozitivním stavu)? Jak fungujeme v současné době jako multidimenzionální
entity? Jaký bude v této oblasti vývoj v novém cyklu času/stavu/procesu, za
plnosti a kompletnosti pozitivního stavu ve vztahu k uvolnění nového
duchovního aspektu pramenícího z Tebe? Budou tyto tři entity fungovat
v novém cyklu jako tři nezávislé entity, nebo se stanou entitou jednou? Konec
otázky.
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Pán Ježíš Kristus: Některé aspekty této otázky si vyžadují předpověď
budoucnosti. Odpovědi na takovéto druhy aspektů nelze dát nikdy. Proč?
Protože to všechno závisí na tom, jaké druhy voleb v tomto ohledu vykoná
každý zúčastněný na všech úrovních. Z vaší pozice, z pozice subjektivní modality
vašeho subjektivního času a místa jsou takové věci totálně nepředvídatelné,
protože volby, jež se týkají toho času/stavu, ještě nepronikly do toku
multivesmírného vědomí. Kromě toho, Můj Nový Duchovní Aspekt, který bude
řídit následující cyklus, nebyl ještě uvolněn. Pokud je tomu tak, o povaze,
struktuře, dynamice a způsobu manifestace následujícího cyklu času/stavu/
procesu a o tom, jak bude v něm vykonáno umístění všech, nelze nic říci.
Nezapomínejte, co bylo o tom řečeno ve Velké knize. Před ukončením tohoto
cyklu a před tím, než se začne aktivace plnosti a kompletnosti pravého života
pozitivního stavu, bude zahájena přechodná perioda, během které dojde
k dlouhému období konzultací a diskusí, jež se budou obšírně a do hloubky
zabývat záležitostmi povahy, struktury, dynamiky a procesu nadcházejícího
cyklu.
Pokud jde o tři entity a o to, jak dochází k procesu jejich interakce a integrace,
všechno to závisí na jejich individuálních, jedinečných a odlišných pozicích; na
povaze, struktuře, dynamice, procesu a manifestaci jejich jedinečných,
odlišných a individuálních ‚já jsem‘; a na roli, poslání a pověření, kterou se
dohodly manifestovat nebo ve které se rozhodly být. Každá z těchto tří entit
funguje v rámci parametrů těchto podmínek v souladu se strukturou a
obsahem ideje, ze které byly stvořeny. Ta idea ve své přirozenosti a struktuře
definuje a určuje také to, jak každá z těchto tří entit interaguje a jak jsou ve
svém fungování sjednoceny. Také to, jak se navzájem ovlivňují, závisí na obsahu
a účelu a je určeno obsahem a účelem, kvůli kterým se taková idea vůbec
objevila. Jelikož je taková idea ve své přirozenosti, struktuře, účelu i cíli
nekonečně odlišná, neexistuje společný jmenovatel, který by vám mohl
poskytnout správné a realistické vysvětlení toho, jak fungují, jak interagují nebo
jak jsou sjednoceny. Jediným společným jmenovatelem, který mají všechny
takové ideje, je to, že slouží společnému dobru a že všechny přispívají svými
jedinečnými, individuálními a odlišnými aspekty k jednotě, jednotnosti,
soudržnosti a harmonii všech v Mém Stvoření.
Vaše zapojení s takovými třemi entitami a to, jak vás ovlivňují nebo jak se
ovlivňujete navzájem, závisí opět na vašem vlastním specifickém poslání, roli,
pověření a pozici a na společném cíli a účelu, který všichni máte, jestliže jsou
vůbec nějaké. Poněvadž všechno, co vy nebo oni činíte, slouží tak či onak
konečnému cíli eliminace a trvalého odstranění ne-života negativního stavu,
lidského ne-života a jejich eg, v tom smyslu s nimi všemi neustále interagujete.
Tato interakce se odehrává v rámci parametrů Velké aliance, jejíž funkce a účel
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vám byly vysvětleny v předcházejících Dialozích. Z bezpečnostních důvodů a
z některých dalších důležitých důvodů nelze o tom nic víc povědět. Nuže, jelikož
je každá sentientní entita v té trojici jedinečnou, odlišnou a individuální entitou
a jelikož byla každá z nich stvořena z odlišného aspektu zmíněné ideje, z toho
důvodu se nemohou nikdy stát jednou samostatnou entitou. Jejich
individualita, jedinečnost a odlišnost, zakořeněná v jejich vlastním singulárním
‚já jsem‘, bude zachována do věčnosti a ony budou vždy fungovat jako tři
nezávislé a svobodné sentientní entity. A toto je všechno, co lze v této době říct
jako odpověď na otázku Borisa.
Peter: Moc Ti děkuji za Tvou odpověď. Jak víš, včera jsem dostal otázku od
Michaela Maldonada. K jeho otázce byly přiloženy nějaké obrázky, znázorňující
určité postavení jistých kreslených entit, které údajně dávaly znamení toho, že
jediným správným náboženstvím na této planetě je islám a že jediným pravým
Bohem je Alláh. Jeho otázka zní následovně: Budou nějací noví následovníci a
čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista? mně se zdá, že ‚ne‘. Jsme ‚poslední
mohykáni‘? A když budeme všichni odvoláni, zůstanou pouze skrytí
představitelé? Chtěl by ses věnovat této záležitosti v tomto Dialogu?
Pán Ježíš Kristus: Ano, chtěl. Věnujme se nejprve záležitosti těch takzvaných
znamení, které údajně potvrzují pravdivost a jedinou pravdu, obsaženou
v islámském náboženství. Pamatujete se, co jsem pověděl farizejům, když ode
Mne požadovali, abych jim ukázal nějaké vnější znamení, abych dokázal své
prohlášení o tom, kdo jsem? Co jsem jim odpověděl? Že jim nebudou dána
vůbec žádná znamení. Důvod, proč jsem to řekl, byl ten, že jakékoli vnější
znamení jsou jen zevnější povahy a jako takové, protože jsou zevnější povahy,
jsou z negativního stavu. Protože jsou z negativního stavu, jsou vždy vnucující.
Nutí jedince, aby přijal nebo aby uvěřil něčemu z donucení, a ne na základě
svobody volby. V tomto ohledu tedy můžete s jistotou říct, že jakákoli taková
znamení naznačují přesný opak: Dokazují falešnost a zlovolnost každého
náboženství, které hledá potvrzení své pravdivosti v takových vnějších
znameních.
Michael Maldonado má úplnou pravdu ve svém předpokladu, že taková
znamení jsou zoufalými pokusy těch náboženství setrvat ve svých zlech a
nepravdách a lapit do své pasti naivní a lehkověrné lidi, kteří vyhledávají taková
znamení a důkazy. Pointa je ale v tomto ohledu mnohem hlubší. Tady jde o
Pána Ježíše Krista - o Mne. Jak vidíte, síly negativního stavu - renegáti a jejich
poskoci vynakládají všemožné úsilí, aby odvrátily nebo odehnaly lidi ode Mne Pána Ježíše Krista. Toto zničující úsilí je integrální součástí pseudovítězství
negativního stavu na vaší planetě.
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Jak si pamatuješ z předcházejících prohlášení v Mém Novém zjevení, hlavním
znamením tohoto vítězství je popírání Mé Božskosti; popírání toho, že jsem
jediný pravý Bůh; a že jsem učinil Své Božské lidským a své Lidské Božským; a že
jsem získal Svou Novou Přirozenost, zakořeněnou v tom, co znamenají a
obsahují slova ‚Pán Ježíš Kristus‘. Takže, existuje nějaké lepší náboženství nebo
náboženství (plurál), než je islám, buddhismus nebo hinduismus, nebo jakákoli
jiná nekřesťanská náboženství, která mohou tak dobře sloužit tomuto účelu? A
jelikož si síly negativního stavu velice dobře uvědomují, jak lidé zoufale touží a
jak vyhledávají všemožná viditelná znamení jako potvrzení, že skutečně existuje
nějaký Bůh a stará se o nich, poskytují lidem taková nepotřebná, ale velmi
přesvědčivá znamení. Pokud jde o křesťanská náboženství a jejich početné
sekty, nemají daleko k těm ostatním, neboť Mne považují za jednorozeného
Syna Božího, ne však za pravého a jediného Boha. Kromě toho, nedávno se
mezi následovníky křesťanských náboženství objevila tendence uzavírat
kompromisy s ostatními náboženstvími, prostřednictvím jejich falešných a
duchovně zničujících proklamací, že jsem byl jen osvícená obyčejná lidská
bytost a že většinu Mých prohlášení, jež jsou zaznamenány ve čtyřech
evangeliích, jsem nikdy neučinil.
Jak tedy z těchto skutečností vidíte, každý, kdo přijme taková vnější znamení
jako nesporné potvrzení pravdivosti toho či onoho náboženství, stává se tím
okamžikem následovníkem nebo podporovatelem ne-života negativního stavu,
lidského ne-života a jejich příslušných eg. Musíte velmi jasně pochopit, že
všechny touhy, požadavky, tendence, očekávání či cokoliv, co máte v tomto
ohledu, mít taková zevnější znamení nebo důkazy o pravdivosti čehokoli, a
nejen Boha zfabrikovaného do podoby a obrazu příslušného náboženství,
pramení ze samotné přirozenosti ‚ega‘. Poněvadž, jak si pamatujete, ego bylo
zfabrikováno z idejí čistých zel a nepravd, jejichž ideje jsou vždy zakořeněny
v zevnějšku nebo venku, všechno, co se tomu egu prezentuje, musí být
prezentováno ze zevnějšku nebo z venku. Odtud tedy potřeba vnějších znamení
a vnějších zázraků. Na základě logické úvahy této situace, jelikož zevnějšek
nebo vnějšek je zakořeněn v čistých zlech a nepravdách a jelikož ego je schopno
akceptovat pouze to, co je zlé a falešné, jakákoli taková znamení, zázraky a
prostředky potvrzování čehokoliv jsou nakonec zlé a falešné. Buďte tedy velice
opatrní a nechyťte se do těchto pastí negativního stavu, taková znamení mohou
být v současné době velice přesvědčivá a nesnadno vyvratitelná. Koneckonců,
jak vidíte, obrázky, znamení a cokoliv tohoto charakteru hovoří milionkrát
hlasitěji než jakákoli slova.
Na základě tohoto faktoru se Můj moudrý a opatrný představitel nikdy nechytí
do této pasti. A nejen to, ale Můj pravý představitel bude jasně vidět, že
jakákoli taková vnější znamení a zázraky jsou zavádějící, příčící se jedincově
357

skutečné svobodě volby. Všichni Moji praví představitelé na planetě Nula
rozpoznají pravý účel takových znamení a zázraků. Pro ně budou taková
znamení a zázraky sloužit jako nesporný důkaz, že pocházejí od sil negativního
stavu a že každý, kdo je jimi zaslepen a kdo je přijme jako potvrzení pravdivosti
čehokoliv, je otrokem nebo představitelem ne-života negativního stavu.
Nedejte se tedy, prosím vás, oklamat žádnými takovými znameními nebo
zázraky. V této době vývoje, jak je to všechno v duchovním světě, na planetě
Nula a ve všech oblastech nebo dimenzích zóny vymístění, je zdroj takových
znamení a zázraků vždy zlý a falešný. Buďte si vědomi těchto skutečností!
Nuže, v odpovědi na Michaelovu otázku: Některé aspekty si vyžadují, abych
předpovídal budoucnost. Jak víš, nelze to učinit, kvůli obrovskému množství
možností a voleb, před vykonáním kterých každý stojí v závěrečné fázi
aktuálního cyklu. Ano, je celkem možné, jestliže to bude potřebné, že budou
noví čtenáři a následovníci Mého Nového zjevení, i když ne ve velkém počtu jen pár. Z tohoto prohlášení si můžete domyslet, že požadovaný počet ještě
nebyl a v blízké budoucnosti nebude v tomto ohledu naplněn. Potom, co
budete všichni odvoláni, jsou možné dva scénáře v závislosti na všech volbách
všech zúčastněných: První, nikdo z pozitivních představitelů, ať už veřejných,
nebo tajných, nezůstane na planetě Nula. Druhý, nějací noví a mladí lidé budou
číst a přijímat Mé Nové zjevení a stanou se Mými novými představiteli, jež
budou pokračovat v poslání udržování jejich spojení s pozitivním stavem. Kdyby
byl zvolen tento scénář, znamenalo by to jen, že nebyly odhaleny a že se
nemanifestovali všechny aspekty přirozenosti negativního stavu. Tato situace
by si vyžadovala přítomnost Mých představitelů na planetě Nula - mladých,
nebo dokonce starších lidí, kteří by byli spojeni s Mým Novým zjevením buď
veřejně, nebo tajně, nebo tak i onak. A toto je všechno, co může být v této
době zjeveno jako odpověď na otázku Michaela. V této chvíli, Petře, bych
doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Potřebuješ si dát delší přestávku,
kvůli fyzickým problémům, které právě zažíváš. Budeš vědět, kdy obnovit naše
rozhovory - pokud vůbec.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za všechno. Takže příště - pokud to bude vůbec
možné.
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Dialog 131
7. dubna 2000
Peter: Jak víš, včera jsem od Moniky z České republiky dostal následující otázku:
„Ve Velké knize je uvedeno, že na fyzické narození Pána Ježíše Krista na planetě
Nula byla použita jedna spermie z Josefa. Proč nebyla tato spermie použita
v procesu normálního pohlavního styku mezi Josefem a Marií? Proč nemohli
mít Josef s Marií pohlavní styk před narozením Pána Ježíše Krista?“ Krátce nato,
co přišla otázka Moniky, Dan Barba z New Yorku požádal o objasnění následující
záležitosti: Jaká by byla v novém cyklu času/stavu/procesu situace
s předcházejícími vztahy mezi různými lidmi, jež se objevují nebo vyskytují
v aktuálním cyklu? Brzy po Danově prosbě volal Richard Schumert ze San
Franciska a předložil svou otázku ohledně duchovního smyslu nebo významu
archy úmluvy nebo desatera, a také, co se s nimi stalo. Také já bych chtěl
vyjádřit své vlastní osobní starosti. Jak jsi si vědom, nedávno se mi dostalo do
pozornosti, že někteří lidé měli pocit, že se jim ubližuje nebo že jsou odmítáni
nebo jsou nuceni pociťovat smutek na základě mého chování během mé tvrdé
zkoušky v listopadu roku 1999 a v následujících měsících, protože jsem se
vyhýbal rozhovoru s nimi nebo odpovědím na jejich obavy ohledně mého stavu.
Jestliže je to tak, prostřednictvím tohoto konkrétního Dialogu prosím o
milosrdenství a odpuštění všech, kteří se tak cítí nebo cítili. Z mé strany to
nebylo takto myšleno. Má moje tendence se izolovat a separovat téměř od
každého vždy, když zažívám nějaké vážné duchovní, duševní nebo fyzické (nebo
všechny uvedené) problémy, nějaký duchovní význam? Samozřejmě, jako vždy,
než odpovíš na jakoukoliv z těchto otázek, možná bys nám chtěl oznámit něco,
o čem si myslíš, že je to potřebné v této době uvést do naší pozornosti. Jak vidíš
z těchto otázek a obav, Tvoji představitelé mi nedopřáli příliš mnoho času na
fyzický odpočinek, jehož nutnost byla naznačena na konci předcházejícího
Dialogu (130). Nuže, každopádně mi to nevadí.
Pán Ježíš Kristus: Než se budu věnovat odpovědím na výše položené otázky,
chtěl bych uvést stručnou poznámku. Vlastně bych chtěl ve vší skromnosti,
poníženosti a pokoře požádat každého, kdo má potřebu klást otázky, ať by byly
jakékoli, aby do nich nezahrnoval nic, co se týká předpovědi budoucnosti.
Buďte ohledně takových tendencí velmi opatrní. Navzdory skutečnosti, že ve
všech knihách Mého Nového zjevení vám bylo při mnoha příležitostech velmi
jasně naznačeno, abyste se nezabývali budoucností a abyste se neznepokojovali
ničím, co se bude dít v budoucnu, a abyste tudíž nepokládali takové otázky;
navzdory tomu většina z vás ignorovala tento náznak a bez ohledu na to stále
klade tyto typy otázek, které se týkají předpovědí budoucnosti.
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Jak vám bylo naznačeno v Dialogu 130, takové potřeby nebo zvědavost, co se
stane a jak se budou věci odvíjet, v podstatě pramení z vašich stavů ‚ega‘ a jsou
tedy pseudoinspirovány negativním stavem. Ve skutečnosti tím, že kladete tyto
typy otázek, v jistém smyslu podporujete negativní stav na planetě Nula.
Abyste se vyhnuli případným nepříjemným důsledkům kladení takovýchto
otázek, žádám vás, zdržte se toho, že Mi budete skrze Petra předkládat takové
otázky. Pokud jde o váš osobní život, můžete se Mne osobně zeptat na co
chcete, včetně toho, jak se budou věci odvíjet nebo jaký by mohl být trend ve
vašem vývoji nebo situaci, co se týká vás osobně nebo individuálně, a pouze vás
a nikoho jiného. V tomto případě buďto dostanete Mé odpovědi nějakým vám
dostupným způsobem, nebo vám bude řečeno, abyste Mi nepředkládali nijaké
otázky, jež se týkají speciálně vašeho individuálního osudu. Jak víš, mít takové
poznání je pro vaše osobní a individuální poslání, roli a pověření nesmírně
nebezpečné, protože v okamžiku, co byste to věděli, okamžitě by to věděl každý
v negativním stavu, zejména renegáti a jejich poskoci. V Mém Novém zjevení
jste už byli ohledně takových možností varováni. Tento fakt opakuji jen kvůli
zdůraznění nesmírného duchovního nebezpečí, kterému se můžete vystavit
tím, že budete mít v předstihu takové poznání. Jak si pamatuješ, předtím vám
bylo naznačeno, že pokud byste měli takové poznání na své vědomé úrovni, tím
okamžikem by měli k němu plný přístup také renegáti a jejich poskoci, jakož i
všichni ostatní v negativním stavu. V tom případě by byli schopni vynalézt
všemožné prostředky, pomocí kterých by mohli bránit plnění vašeho poslání a
pomocí kterých by byli schopni učinit váš život bídným a nesnesitelným.
Další záležitostí, kterou bych chtěl navrhnout všem těm, kteří by si přáli položit
Mi jakékoli otázky skrze Petra, je to, že než je předloží Petrovi, nejprve by měli
hledat odpovědi na ně ve svém vlastním nitru - buď pomocí své intuice, nebo
pomocí logiky, uvažování, analýzy atd., nebo přímou komunikací se Mnou ve
stavu své niternosti; nebo jakýmikoli prostředky, které mají k dispozici. Mohu
vás ujistit o jedné věci: Ať si myslíte cokoliv nebo ať máte jakýkoliv názor na
svou schopnost komunikovat se Mnou a klást své vlastní otázky a dostávat své
vlastní odpovědi, máte tu schopnost a měli byste ji využívat v nejplnější možné
míře. Jen pokud dojde během kladení takových otázek, ať by byly jakékoli,
k náznaku, že byste je měli předložit skrze Petra, jen a pouze v tom případě tak
učiňte. Jakýkoliv jiný způsob by živil duchovně velmi nebezpečnou závislost na
Petrovi, a ne na vašem vlastním nitru. Taková závislost svědčí o závislosti na
vnějších vstupech, a ne na vstupech z vašeho vlastního nitra. Na druhou stranu,
jestliže je vám z vašeho vlastního nitra řečeno nebo navrženo, abyste jakékoli
otázky, které byste snad měli, předložili skrze Petra, v tom případě jejich
předložení pochází z vašeho vlastního nitra. Faktorem tohoto niterného původu
nebo vzniku se anuluje možnost závislosti na vnějších vstupech, nebo v tomto
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případě na Petrovi. Pamatujte si to. Kromě toho, vzpomeňte si, prosím, že
jedině vy jste zodpovědní a povinní skládat účty za svůj život, a ne za život
někoho jiného, a za všechno, co se v něm děje, ať je to cokoliv. Proto jste
zodpovědní a povinní skládat účty také za stanovení charakteru vašich otázek a
za to, jakými způsoby a prostředky byste měli hledat odpovědi na ně.
Je čas, abyste jako Moji představitelé ve svém každodenním životě plně
uplatnili faktory své vlastní osobní a individuální zodpovědnosti a povinnosti
skládat účty. Koneckonců, souhlasili jste s nimi před vaší inkarnací na planetu
Nula. Mimo toho vás prosím, abyste si vzpomněli, že negativní stav zuřivě
nenávidí jakoukoliv zodpovědnost a odpovědnost (jak vám to bylo před časem
naznačeno v jednom z Doplnění v Korolariích...). Tato nenávist nebo odpor vůči
jejich převzetí byla do určité míry zakořeněna i ve vaší lidské přirozenosti.
Z toho důvodu je z hlediska vaší typické lidské přirozenosti vaší první tendencí
v tomto ohledu za každou cenu se vyhnout své vlastní zodpovědnosti a
odpovědnosti. Jestliže podlehnete této tendenci vaší typické lidské
přirozenosti, tím faktorem podporujete negativní stav, jelikož pro negativní stav
je typické odmítat jakoukoliv zodpovědnost a povinnost skládat účty za své
ničemné skutky. Jak jsi si vědom, negativní stav rád obviňuje za všechny své
skutky a za jejich důsledky, výsledky a následky někoho jiného nebo něco jiné.
Ve většině případů, nebo vždy, viní Mne a členy Mého pozitivního stavu. A toto
je všechno, čím jsem chtěl dnes ráno přispět z Mé pozice.
Peter: Moc Ti děkuji za Tvou velmi aktuální připomínku ohledně toho, v čem
spočívá zodpovědnost nás všech a naše povinnost skládat účty. Jsme připraveni
pokračovat odpověďmi na výše formulované otázky?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme připraveni. Začněme odpovědí na otázku
Moniky z České republiky a potom se budeme věnovat otázce Richarda, prosbě
Dana a tvým osobním obavám, Petře.
Při odpovědi na otázku Moniky je nutné si uvědomit, jaká situace nebo
podmínky existovaly v době Mé blížící se inkarnace na planetu Nula, jakož i
jakou roli hrála v té době sexualita. Jak si pamatuješ, v té době bylo všechno na
základě nutnosti nebo vnucení. Koncept svobodné vůle a svobodné volby se ani
nenacházel v mysli nikoho na planetě Nula. Lidský ne-život byl řízen a fungoval
na základě faktorů zel, zkreslení a falešností ohledně všeho vůbec, a zejména
ohledně přirozenosti pozitivního stavu a Mé přirozenosti. Za těch podmínek
bylo rolí sexuality přenášet a posilovat všechno, co bylo zlé, falešné a zkreslené.
Na základě tohoto faktoru byla sexualita prostřednictvím svých souvztažných
prostředků jedním z hlavních faktorů přispívajících k rozvoji, budování,
podpoře, manifestaci, zvěčňování a zachovávání všeho, co bylo zlé, falešné a
zkreslené. Takže v té době každý, kdo měl na planetě Nula pohlavní styk,
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umožnil zrod idejí týkajících se výlučně něčeho zlého, falešného a zkresleného.
Jak víš, takové ideje měly za následek fyzický zrod buď lidí, nebo agentů
negativního stavu. V té době neměla sexualita typického lidského života nijakou
pozitivní konotaci.
Během pohlavního styku dvou lidí (muže a ženy) aktivovali faktory souvztažící
s takovým stykem velmi zvláštní stav, vedoucí k pseudosjednocení zel a
nepravd, zkreslení a překroucení a všeho, co je zevnější a mimo stav lidské
mysli. Takže, co by se stalo, kdybych měl extrahovat spermii Josefa procesem
jeho pohlavního styku s Marií, a ne bez něho? V tom procesu by došlo
k nezvratnému spojení všech zel a nepravd a všeho ostatního, zakořeněného
v pseudopřirozenosti neživota negativního stavu a lidského neživota. Jestliže
bych měl za takových okolností k tomu připojit nebo s tím sjednotit cokoli
vůbec ze Stavu Mé Absolutní Pozitivity a z Mé Absolutní Mysli, mělo by to za
následek totální a kompletní anihilaci nejen Josefa a Marie, ale i celé zóny
vymístění a planety Nula. V tom případě by nemohl být nikdo spasen. Takový
nemožný výsledek by vyhladil také veškerý Můj pozitivní stav nebo veškeré Mé
Stvoření, protože, jak si pamatuješ, členové Mého pozitivního stavu by neměli
nijaké místo/stav, kde by odhazovali jejich ideje týkající se jejich práva a výsady
odmítnout Mě jako jediný pravý Zdroj svých životů.
A nyní, ve stavu separace spermie Josefa od vajíčka Marie, předtím, než mezi
nimi došlo k jakémukoliv pohlavnímu styku, nebo předtím, než došlo
k jakémukoliv splynutí mezi příslušnou spermií a vajíčkem, se ještě, obrazně
řečeno, neuskutečnilo pseudosjednocení zel a nepravd a všeho, co se jich
týkalo. Jak si vzpomínáš, abych tomu zabránil, vzal jsem jednu spermii z Josefa a
jedno vajíčko z Marie a umístil je do zvláštního intermediálního světa, kde se
uskutečnily jisté změny, pro vaši lidskou mysl nepochopitelné, které by
umožnily, aby byl s nimi zkombinován nebo zkřížen Můj prvek vyňatý u Mé
Vnější Mysli. V tomto novém stavu byl ten zvláštní hybrid vložen do lůna Marie.
Tento proces Mi umožnil, abych se inkarnoval na planetu Nula a do zóny
vymístění všeobecně bez jakéhokoliv nebezpečí pro kohokoliv, kdo se tam
nacházel, jakož i pro Můj Absolutní Stav.
Další důležitá záležitost, týkající se faktu, proč nemohlo dojít k žádnému
pohlavnímu styku mezi Josefem a Marií před Mým fyzickým narozením, byla
nezbytnost vytvořit v ženě, skrze kterou jsem se měl narodit, stav panenství.
Stav panenství byl nejbližším stavem k přirozenosti pozitivního stavu, jaký mohl
v té době v jakékoli ženě existovat. V tom stavu se ještě neuskutečnilo nijaké
spojení zel, nepravd, zkreslení a ztělesnění čehokoli vůbec. Ten stav reflektoval
svým souvztažným významem stav nevinnosti, neporušenosti, čistoty, svatosti,
dobroty, lásky, moudrosti, víry a pozitivních skutků, zakořeněných
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v přirozenosti Mého pozitivního stavu, jakož i v Mé Vlastní Přirozenosti, v jejich
absolutní kondici. Jak si pamatuješ, žena souvztaží, kromě mnoha jiných věcí,
s jedincovou vlastní přirozeností a se všemi aspekty jeho duševnosti. Ve stavu
panenství nejsou ještě tyto aspekty jedincovy přirozenosti a duševnosti zkaženy
ničím negativního charakteru. Avšak v okamžiku ztráty tohoto stavu panenství,
obrazně řečeno, za podmínek, které v té době existovaly na planetě Nula a
v zóně vymístění všeobecně, by se ztratila i pozitivní konotace a souvztažnost
s pozitivním stavem i s Mou Přirozeností. Namísto toho by byl nastolen stav a
vláda ne-života negativního stavu a lidského ne-života.
Inkarnací na planetu Nula prostřednictvím takové panny jsem se inkarnoval do
něčeho, co přesně reflektovalo přirozenost Mého pozitivního stavu a Mou
Vlastní Přirozenost a co jim bylo příbuzné. Tato situace se přibližovala všemu
pozitivnímu a chránila Mě tak před okamžitým možným nakažením čímkoli zlým
a falešným; a zároveň chránila každého umístěného v ne-životě negativního
stavu a v lidském ne-životě před věčným zničením. V momentě, kdy by došlo
před Mou inkarnací na planetu Nula k sexuálnímu styku mezi Josefem a Marií,
všechny příznivé podmínky takové inkarnace by byly anulovány faktorem
pseudoduchovního spojení všeho zlého a falešného a ztrátou jakékoliv pozitivní
konotace, kterou mělo v té době a v tomto ohledu to panenství. Na celou tu
situaci, týkající se Mé potřeby inkarnovat se na planetu Nula bez účasti muže a
ženy při pohlavním styku, musíte nahlížet z čistě duchovního hlediska a podle
toho, s čím duchovně souvztaží.
Další důvod tohoto uspořádání lze najít v situaci, která v té době existovala. Jak
víš, tenkrát byla v plné platnosti extrémní externalizace a ritualizace všech
duchovních principů a toho, jak by měl být veden duchovní život. Pohlavní styk
byl ztělesněním této externalizace a ritualizace duchovnosti. Naproti tomu, stav
panenství souvztažil v té době se stavem čistoty, v němž bylo založeno Mé
sídlo. Kdybych se měl na planetu Nula inkarnovat za podmínek ne-panenství a
procesem takzvaného normálního nebo běžného lidského pohlavního styku
(samozřejmě, tenkrát neexistovalo ohledně něj nic normální nebo běžné), bez
ohledu na destruktivní výsledek takového aktu popsaného výše, procesem
Mého narození v takových podmínkách bych navěky popřel stav nitra, nebo
stav přebývání v každém, a nastolil bych stav zevnějšnosti a rituálů jako jediný
skutečný, realistický a možný stav, ze kterého by mohl být vytvořen a fungovat
jakýkoliv život. V tom případě by členové Mého pozitivního stavu nebo Mé
Stvoření neměli vůbec místo, kde by mohli být a existovat. Tímto faktorem bych
je zabil. Tím, že jsem se vyhnul inkarnaci na planetu Nula prostřednictvím
obvyklého pohlavního styku mezi dvěma lidmi, opětovně jsem potvrdil
správnou duchovní kondici a stav Mého sídla, které je vždy umístěno ve stavu
nitra každého, a z toho stavu i ve stavu zevnějšku každého, prostřednictvím
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intermediálního stavu každého. Tímto uspořádáním byl zachován
multivesmírný zákon z nitra ven. Stav panenství v té době souvztažil s tímto
zákonem a podmínkou. Odtud tedy potřeba se inkarnovat na planetu Nula bez
jakékoliv účasti dvou lidských jedinců aktem pohlavního styku.
Jak sis shora všiml, během odpovědi na otázku Moniky byla neustále použita
slova ‚v té době/tenkrát‘. Důvodem jejich opakování je fakt, že duchovní
situace nebo podmínky byly v té době úplně jiné, než jsou v současné době. A
toto platí ohledně každého a všeho, nacházejícího se na jakémkoli místě a
v jakékoli době. Jakékoli duchovní souvztažnosti, jež byly přiřazeny podmínkám
duchovnosti v té době, nejsou nutně platné pro vaši dobu a podmínky. Takové
pojmy jako panenství, sexualita, pohlavní styk a všechno, co se jich týká, a to,
s čím souvztaží v současné době, jakož i všechno ostatní, může mít zcela jiný
význam a konotaci, než to mělo v době Mé fyzické inkarnace na planetu Nula.
Nepokoušejte se je tedy užívat analogií se svou situací. Bylo by to nebezpečné.
A toto je všechno, čím jsem chtěl reagovat na otázku Moniky.
Peter: Děkuji Ti moc za tvou zajímavou odpověď na první otázku.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní se věnujme otázce Richarda. Jak
víš, Richard postupoval v tomto ohledu správně. Položil tu otázku Mně a bylo
mu naznačeno, že by ji měl položit skrze tebe, Petře. Což také učinil. Odpověď
na jeho otázku je ve skutečnosti velmi obšírně a detailně obsažena ve
Swedenborgově knize Arcana Coelestia, svazek XI. Zde není nutné opakovat, co
bylo popsáno v té knize. Podívejme se na to z trochu odlišné perspektivy, mimo
toho, co popsal Swedenborg. Ve skutečnosti se na smysl a význam archy
podíváme z hlediska její všeobecné reprezentace, ilustrace a demonstrace
jistých velmi důležitých duchovních faktorů.
Abyste náležitě pochopili celý význam archy s deskami desatera (smlouvy), je
nezbytné pochopit roli, kterou hrály v té době děti Izraele. Jejich role byla
náležitě a obšírně popsána v Doplnění 9 v Korolariích.... Jestliže chcete, můžete
si osvěžit vaši paměť opětovným přečtením si tohoto konkrétního Doplnění.
Z toho, co bylo o této záležitosti zjeveno v tom Doplnění, je zřejmé, že Židé té
doby, nebo děti Izraele té doby reprezentovaly, ilustrovaly a demonstrovaly
extrémní stav externalizace, ritualizace a manifestace duchovních faktorů bez
jakékoliv jejich spojitosti se stavem nitra, a tedy s pozitivním stavem a s Mou
Pravou Přirozeností. Kvůli této roli, kterou se dohodly odehrát, muselo být
cokoli, co mělo duchovní význam, znázorněno jakousi vnější a rituální
symbolikou a zobrazením a svými souvztažnými faktory v pravé realitě
duchovního světa. Aby se zachovalo nějaké spojení obyvatel planety Nula
s pravým duchovním stavem a kondicí - a to bylo věcí jejich přežití
prostřednictvím takových znázornění a souvztažností - a abych byl schopen
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s některými z nich komunikovat, v tomto případě s Mojžíšem, Áronem a
některými dalšími vrchními kněžími, bylo nutné vytvořit určité vnější entity,
které by ve všech svých byť i jen nejnepatrnějších detailech zcela odrážely
všechny duchovní principy, které řídily a na kterých byl založen pravý život
Mého pozitivního stavu, jakož i Má Absolutní Přirozenost.
Za tímto účelem, aby reprezentovala přirozenost pravé duchovnosti, jakož i
Mou Přirozenost, jsem dal Mojžíšovi stavební plán archy ve všech jejích
detailech, kterou měl postavit a která měla sloužit jako prostředek ke vztahu a
komunikaci se Mnou. V obecném smyslu tato archa souvztažila se stavem
niternosti, ve kterém byl umístěn Můj pozitivní stav a Mé Vlastní Já. Kvůli
takové důležité souvztažnosti jsem byl schopen sestoupit do té archy a oznámit
Mojžíšovi, a později všem ostatním, kterým byla přidělena ta role, všechno, co
bylo v každém ohledu potřebné v souvislosti s náležitým duchovním životem.
Jak víš, různé detaily té archy souvztažily s takovými důležitými duchovními
principy jako nejniternější nebe nebo Mé Nejniternější Já; jako spravedlnost;
jako láska a moudrost; jako dobro a pravda; jako pozitivní skutky a víra; jako
různé stavy integrace duchovních principů; jako stabilita, konzistentnost,
jednota, jednotnost, harmonie a soudržnost Mého Stvoření; jako moc mé
Božské Sféry a Atmosféry; a jako mnoho dalších velmi významných aspektů Mé
Přirozenosti a přirozenosti Mého pozitivního stavu. Pouze v něčem, co
znázorňovalo a reprezentovalo tyto nanejvýš důležité duchovní principy a stavy,
mohla být zachována a manifestována Má přítomnost mezi některými lidmi,
v tomto případě mezi dětmi Izraele, jejichž rolí bylo vykonávat tuto příslušnou
reprezentaci, externalizaci, ilustraci a demonstraci. A toto je skutečný význam a
smysl zmíněné archy.
Nuže, jak víš, po určité době ta archa úplně zmizela z povrchu vaší planety.
Dokonce máte populární film, ve kterém hraje Harrison Ford, nazvaný
‚Dobyvatelé ztracené archy‘, který reflektuje skutečnost tohoto zmizení. Jaký
byl důvod tohoto zmizení? V této době mohou být zjeveny dva důvody. Za prvé,
ta archa byla jen vnějším znázorněním reality Mého pozitivního stavu Nebes
nebo pravého duchovního stavu. Kdyby byla vnější existence té archy na
planetě Nula zajištěna dokonce i po vypršení znázorňující role dětí Izraele a po
tom, co se angažovaly v nějaké jiné roli a znázornění, v tom případě by se
předpokládalo, že pravá realita pozitivního stavu, Mé Přirozenosti a pravé
duchovní principy jsou zakořeněny ve stavu zevnějšnosti, a ne ve stavu
niternosti. Kdyby se mělo stát cokoliv takové povahy, v tom případě by všichni
lidé uctívali archu jako jediného pravého Boha. Tak by nastala doba věčného
modlářství a odmítání pravého Boha - Mne. Taková událost by lidem
znemožnila, aby byli spaseni, protože by si zvnitřnili stav zevnějšnosti a učinili
by ho jediným pravým zdrojem svého života. Externalizace niternosti a zároveň
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zvnitřnění zevnějšnosti by vedlo k tomu, co je v biblickém vyjádření známo jako
neodpustitelný hřích. V tom případě by nebylo možné nikomu z lidského rodu
odpustit a v důsledku toho by nemohl být negativní stav a jeho ne-život nikdy
eliminován. Aby se zabránilo, aby se to vůbec někdy přihodilo, Má Božská
Prozřetelnost zajistila, že zmíněná archa nadobro a navždy zmizela z povrchu
planety Nula.
Druhý důvod pro toto zmizení lze nalézt ve faktu, že archa reprezentovala Mne
ve všech Mých Absolutních Atributech. Dokud jsem byl ve Svém Absolutním
Stavu a Má inkarnace do relativního stavu na planetu Nula nebyla ještě
v pohybu, všechno, z čeho pozůstávala zmíněná archa, ilustrovalo a
demonstrovalo faktor a proroctví této události, jedné z nejdůležitějších událostí
ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Kdyby byla ta archa zachována
dokonce i po vyčerpání potřeby toho znázornění, lidé by uctívali archu, jako
kdybych to byl Já, a ne skutečně Mě. Opět, v tom případě by spáchali
neodpustitelný hřích, což by jim navěky zabránilo, aby byli spaseni. Takový
nežádoucí výsledek jsem nemohl nikdy dopustit. Z toho důvodu jsem tu archu
odstranil z povrchu vaší planety. A toto je všechno, co lze v této době říci
ohledně otázky Richarda.
Peter: Děkuji Ti velice za tuto odpověď.
Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře. A teď se věnujme záležitosti, na
kterou upozornil Dan. I když se některé aspekty té záležitosti týkají faktoru
předpovídání budoucnosti, na druhou stranu se to týká i minulosti a
přítomnosti. Proto se můžeme jeho žádosti o objasnění věnovat bez jakéhokoli
nebezpečí, že zjevíme něco, co se stane v budoucím cyklu času. Co musíte
v tomto ohledu pochopit, je to, že mnoho vztahů, které máte mezi sebou, bylo
zahájeno nebo navázáno dávno před vaší inkarnací na tuto planetu Nula. Vaše
souběžná nebo postupná inkarnace na tuto planetu se udála na základě dohody
podílet se přímo na ilustraci a demonstraci přirozenosti, charakteru a kondice
typického lidského ne-života a toho, jak zvládáte ten ne-život, kvůli důležitému
poučení pro všechny v pozitivním stavu i jinde. V tomto smyslu bylo dohodou
pokračovat ve vašich vztazích dokonce i během vašeho lidského ne-života, ve
většině případů bez vašeho vědomého uvědomění (i když někteří z vás si to
přece jen vědomě uvědomují), že byla taková důležitá volba vykonána. Toto se
učinilo především za účelem vzájemné podpory, pomoci, kvůli výdrži a
povzbuzení a kvůli mnoha dalším důležitým důvodům. Vaše vztahy z minulosti,
v tom jiném stavu a podmínkách, naznačují, že existovalo a existuje velmi
důležité spojení (nechci použít slovo ‚svazek‘, protože má negativní konotaci)
mezi mnohými z vás, které může překlenout mnoho cyklů času/stavu/procesu a
které má ve své povaze, struktuře a dynamice něco, co je potřebné pro všechny
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cykly jsoucna a bytí. Kvůli tomuto důležitému faktoru a situaci mohou vaše
vztahy přetrvávat dokonce i v následujícím cyklu. Všechno to bude záviset na
vašich vlastních zosobněných a individualizovaných volbách, jež v tomto ohledu
vykonáte buď po, nebo v okamžiku vašeho odvolání z planety Nula. Avšak
žádné negativní, nepříznivé, nepříjemné a jim podobné zážitky, které jste měli a
které budete mít, což se týká tohoto konkrétního cyklu, jakož i vašeho
typického lidského ‚ega‘, ve kterém byla zakořeněna vaše lidská přirozenost,
nebudou přeneseny nebo převedeny do následujícího cyklu, z důvodů, jež byly
popsány v nedávných Dialozích. Tyto budou umístěny do Univerzality
povšechnosti.
Výše popsaná situace se týká především Mých veřejných i skrytých
představitelů na planetě Nula. Ale ne všechny vaše možné poměry a předešlé
vztahy byly navázány před vaší inkarnací na planetu Nula. Ve skutečnosti
většina z nich byla a bude navázána pouze během vašeho pobytu na této
planetě, bez jakékoliv relevance k vaší minulosti. Tyto typy poměrů a vztahů
mají pouze přechodnou a dočasnou hodnotu. Slouží jinému účelu a poučení.
Kvůli faktu, že se dějí nebo objevují v rámci parametrů vašeho typického
lidského ne-života, mají co do činění s ne-životem negativního stavu, lidským
ne-životem a jejich egy. V takových případech, ať vypadají navenek jakkoliv
žádoucí a užitečné, nelze je přenést nebo převést do následujícího cyklu, kvůli
jejich čistě negativní konotaci v tom smyslu, že se týkají něčeho, co se děje ve
vnějším lidském ne-životě. Kvůli výlučné spojitosti se zevnějškem nebyly
zvnitřněny, a proto by v následujícím cyklu neměly vůbec žádný význam. Ve
skutečnosti by jen rušily osobní a individuální integritu a pokrok dotyčného
jedince. Opět, zážitky takové povahy by byly zachovány v Univerzalitě
povšechnosti.
Na druhou stranu, mnoho agentů/představitelů negativního stavu, kteří se
inkarnovali na tuto planetu z různých oblastí Pekel a zóny vymístění, má
skutečné vztahy a poměry s někým, s kým je měli před svou inkarnací na
planetu Nula. Poněvadž mají tyto typy vztahů vždy čistě negativní a zlou
konotaci, nemohou být nikdy přeneseny nebo přesunuty do následujícího
cyklu. I když existuje možnost, že někteří z nich by mohli v jejich vztahu
pokračovat v rámci následujícího cyklu, ty vzpomínky, které byly původně
vytvořeny uprostřed ne-života negativního stavu, by v nich individuálně nebyly
ponechány. Byly by ponechány jen v Univerzalitě povšechnosti. A toto je
všechno, co lze objasnit ve vztahu k Danově prosbě. Zjevit více o jakýchkoli
dalších aspektech by znamenalo napojit se na předpověď budoucnosti. A vy
nechcete, aby se to stalo.
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Peter: Děkuji Ti za objasnění Danovy otázky. Nuže, můžeme pokračovat mými
osobními starostmi?
Pán Ježíš Kristus: Ano, můžeme. I když z naší pozice a z pozice velice kritické,
složité a komplikované situace, která existovala během tvé duchovní, duševní a
fyzické tvrdé zkoušky, Petře, je vhodné, náležité a správné prosit o
milosrdenství a odpuštění někoho, kdo by se mohl cítit dotčen nebo kdo by
mohl pociťovat smutek na základě tvého chování během toho období, nebylo
nutné to činit. Kromě Mne neví nikdo přesně, jaký byl pravý charakter a důvod
té situace. Během toho období se na všech úrovních jsoucna a bytí i
pseudojsoucna a pseudobytí objevila velmi neobvyklá duchovní situace, která si
vyžádala velmi specifický, navenek nebezpečný a téměř život ohrožující (v
pravém smyslu toho slova a nejen ve smyslu ztráty lidského ne-života!) zásah
z naší strany, abychom zabránili, aby se takováto věc stala. Pravá povaha té
situace by byla pro vaši lidskou mysl nepochopitelná. Některé její aspekty se
dozvíte jen po vašem odvolání z planety Nula.
Z pozice té neobvyklé situace byl jediným typem chování, které nejenže bylo
potřebné a možné, ale které bylo i nápomocné něčemu, co se týkalo té
specifické situace, ten typ chování, Petře, do něhož jsi byl uveden a jímž jsi
reagoval na žádosti lidí hovořit s tebou nebo komunikovat s tebou. Nic jiné by
za těch okolností nebylo vhodné - ať si říká, kdo chce, co chce, a ať se jakkoli
někteří, nebo dokonce všichni cítíte dotčení a smutní. V tomto ohledu si každý
potřebuje připomenout, jak bylo uvedeno předtím, že jestliže je někomu
přidělena role transmitera Mého Nového zjevení ve všech jeho aspektech a
zdrojích, život té osoby a všechno, co se během toho života děje, ať je to
cokoliv, ať je to povahově jakkoliv osobní, subjektivní, individuální a lidské, vždy
se to nějak týká Mého Nového zjevení a duchovních záležitostí, které se
odehrávají někde jinde, s následným dopadem na lidské aspekty života té osoby
na planetě Nula. Jinými slovy, takovým chováním se manifestuje, ilustruje a
demonstruje něco důležitého.
Jestliže se na tuto situaci podíváme z tohoto úhlu pohledu, potom bude úplně
jasné, proč mělo tenkrát tvé chování, Petře, ať bylo jakékoliv a ať jej jiní vnímali
jakýmkoliv způsobem, důležité duchovní důvody a proč by nic jiného nebylo
tenkrát uskutečnitelné a vhodné. Toto je důvod, proč jsme výše uvedli, že není
vůbec nic, co by ti bylo třeba odpouštět a za co by ti bylo třeba prokazovat
milosrdenství. Problémem situace a kondice někoho, kdo je transmiterem
Mého Nového zjevení, je to, že jiní lidé, jež nejsou v té pozici, mají tendenci
hodnotit a posuzovat situaci a chování transmitera ze své vlastní pozice, a ne
z pozice, která byla určena transmiterovi. Proto se při hodnocení té situace
mýlí. Vždycky, když je učiněn pokus hodnotit a posuzovat chování a reakce
368

někoho, a zejména chování a reakce transmitera Mého Nového zjevení, ze své
vlastní pozice a toho, jak to vnímáte nebo jaký máte názor na to vy, v tom
okamžiku se nevědomky ocitnete ve své lidské přirozenosti, zakořeněné ve
vašem ‚egu‘.
S touto pozicí je ten problém, že její hodnocení a posuzování je založeno na
určité definici toho, jak se chovat, jednat či reagovat ve vztahu k ostatním,
nezáleží na tom, v jaké kondici se sami nacházejí v každé dané době. Toto je
pozice očekávání. Definujete si své vlastní ideje, nebo přijmete všeobecné ideje
většiny lidstva, založené na vašem společenském nebo jakémkoliv postavení,
jak by se měl každý vůči vám chovat, a následně očekáváte, a v některých
případech snad od něho/ní dokonce vyžadujete, aby se vůči vám tak choval/a.
Při takových očekáváních může dojít k úplné ignoranci důvodů a potřeb chování
té druhé osoby.
O záležitosti očekávání jsme diskutovali dříve. Mnohokrát jste byli varováni o
jejich důsledcích. Koneckonců, jestliže lidé nereagují nebo se nechovají
v souladu s vašimi očekáváními, cítíte se dotčeni, odmítnuti a nerespektováni.
Takové pocity jsou negativními pocity. Jelikož jsou negativní, ať se zdají být
jakkoli opodstatněné, vycházejí z vašich stavů ega. Pouze vaše lidské ego se tak
může cítit. V ryzí kondici vašeho pravého ‚já jsem‘ se nenacházejí žádné takové
pocity. Ve vašem ‚já jsem‘ jsou místo toho obsaženy jen pocity pochopení,
přijetí, tolerance, respektu, uznání, soucitu, empatie, hluboké lásky, objektivity,
milosrdenství, odpuštění a všechny ostatní podobné pocity, kterými je pozitivní
stav ve vás naplněn. Typické lidské očekávání, projekce a požadavky nemají
v pravém ‚já jsem‘ žádné místo. Někdy je potřebné, aby v pozici transmitera
Mého Nového zjevení došlo k nevhodnému chování, z hlediska vašeho vnímání
toho, co je nevhodnost, aby to v někom aktivovalo reakci, která je určena
jeho/jejími stavy ega, aby se mu/jí ukázalo, že potřebuje napravit tu situaci a
začít se chovat jako Můj pravý představitel, a ne jako typický člověk. Účelem
toho je dát každému v té pozici příležitost napravit nebo zkorigovat své
tendence reagovat takovým typickým lidským způsobem chování, k jakému
musí dojít na Petrově straně. Vím, není to snadná úloha, protože jste v lidském
ne-životě, ale přesně toto je důvod, proč je takové chování ze strany Mého
transmitera nutné a potřebné.
A nyní, důvod, proč máš zdánlivě takovou nevhodnou tendenci se izolovat nebo
neodpovídat, nebo se vyhýbat každému vždy, když máš nějaké duchovní,
duševní, fyzické nebo jakékoliv jiné problémy, Petře, je ten, že během takových
období se děje něco duchovně důležité, co si od tebe vyžaduje, abys byl
v takové kondici. Jakákoliv angažovanost s kýmkoliv během takového období by
překážela čemukoliv, co se děje a k čemu přispíváš na ostatních úrovních
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jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. Existují některé další velmi
důležité duchovní důvody, proč je takové chování ze tvé strany, Petře, potřebné
během takových období, znát je by ale bylo nebezpečné pro tvůj život. Budou
zřejmé po tvém odvolání z planety Nula.
Kvůli této neobvyklé situaci každého ve vší pokoře, poníženosti a skromnosti
žádám, aby měl ohledně této situace s Petrem pochopení a aby respektoval
jeho potřebu být takový, jaký je. Všechno je to spojeno s tím a určeno tím, že je
transmiterem Mého Nového zjevení. V jeho osobním a individuálním životě
nemá nic žádný jiný význam. Pamatujte si to! A toto je všechno, o čem
potřebujeme hovořit v rámci tohoto Dialogu.
Navrhoval bych, abychom během nadcházejícího víkendu nevedli žádné
rozhovory, nebo dokonce déle, jestliže to bude nutné, dokonce i kdyby Mi měly
být skrze tebe předloženy nějaké otázky. Děkuji ti za tvou pozornost v této věci.
Peter: Také já Ti moc děkuji za Tvá Slova. Přijmu tvou radu.
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Dialog 132
11. dubna 2000
Peter: Před pár dny jsem dostal následující otázku od Dana z New Yorku: ‚Jak se
jeví přechod nějakého pozitivního představitele jemu/jí samému/samé v době
jeho/jejího odchodu z planety Nula? Ne v individuálních aspektech, protože ty
jsou vždy jedinečné, ale ve společných, všeobecných aspektech? Například,
zažíváme přesně v době, kdy opouštíme naše tělo, nebo těsně předtím, něco
nádherné a/nebo zvláštní, co ostatní lidé všeobecně nezažívají, něco takové,
jako že nás vítají, zatímco jsme ještě stále vědomě zde, nebo něco podobného?
A kromě toho, co se děje během toho, když jsme v takzvaném tunelu světla a
těsně potom, když jsme přijímáni, nebo potom, co jsme přijati?‘ Jestli se
nemýlím, o této záležitosti jsme obšírně diskutovali, možná ne úplně ve vztahu
ke Tvým představitelům, v Dialozích 15, 17, 18 a 19. Kromě toho, nedávno jsem
byl znovu zabýval některými kosmologickými záležitostmi, jako jsou například
rozdíly mezi časoprostorovým kontinuem (subjektivním módem vnímání
reality) a bezčasově-bezprostorovými stavy a procesy (objektivním módem
vnímání reality); jakož i kontroverzí, která existuje mezi našimi kosmology
v tom, co se stane s takzvaným viditelným vesmírem. Zhroutí se hmota do sebe
a vesmír skončí ohnivým ‚velkým křupnutím‘, nebo jeho expanze nikdy
neskončí, a podobně? Kromě toho mám opět na mysli teorii ‚velkého třesku‘.
Myslíš, že jsme připraveni prodiskutovat něco z těchto záležitostí? Samozřejmě,
jako vždy, jestliže bys nám chtěl přispět něčím ze Tvé pozice, rád bych dal
přednost čemukoli, co nám musíš říci.
Pán Ježíš Kristus: Oceňuji, Petře, tvou laskavou nabídku, abych hovořil jako
první. Jak víš, v poslední době uvažuješ o důvodech, proč zesnulí z planety Nula
nejsou schopni komunikovat přímo s nikým na vaší planetě. Zdá se, jako by se
ztratili beze stopy a jako by zůstali jen vaše vzpomínky na to, že zde byli. Jistě,
jsou někteří lidé, kterým se o nich zdá nebo kteří je v některých případech vidí a
komunikují s nimi ve svém stavu niternosti. Tyto ojedinělé jevy však nemají
potřebnou platnost nebo přesvědčivou jistotu, aby vás ujistily, že ti, kteří odešli
z planety Nula do duchovního světa, skutečně pokračují ve svém jsoucnu a bytí,
ve svém individuálním, jedinečném, odlišném a neopakovatelném ‚já jsem‘,
s plným zachováním si jejich života, nebo jsouce naživu tím stejným způsobem,
nebo ve skutečnosti mnohem lepším a plnějším způsobem, než když žili na
planetě Nula ve svých fyzických tělech.
Tento stav vyvolává v myslích lidí všemožné pochybnosti o možnosti života po
smrti. A nejen to, ale na základě nedostupnosti nijakého hmatatelného a
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objektivního důkazu o existenci posmrtného života si někteří lidé myslí, že
žádný jiný typ života neexistuje a když už jednou zemřete, je konec. Na věčnost
už nejste. Otázkou v tomto ohledu je: Proč je to tak, že nikomu, kdo odešel,
není dovoleno s vámi komunikovat přímo nebo nějakým přesvědčivě
hmatatelným způsobem, bez ohledu na to, kde jde - do pravého života
pozitivního stavu - do nebe, nebo do ne-života negativního stavu - do pekla?
Existuje mnoho důvodů pro tuto potřebu nebo pro toto jednotlivé uspořádání,
co se týká lidského ne-života. Některé z těchto důvodů nemohou být v této
době zjeveny. Proto se soustředíme pouze na ty, jež dokonale pochopíte.
Především, jak si pamatujete, planeta Nula byla umístěna na místě, které bylo
definováno jako žádné místo, a v čase, který byl definován jako žádný čas.
Alespoň v tom smyslu, že to, co je považováno za čas a prostor na planetě Nula,
je zkreslením času a prostoru; nebo to lze definovat jako ne-čas a ne-prostor.
Kvůli této zvláštní pozici bylo nezbytné popřepojovat lidské smyslové orgány
takovým způsobem, aby byly uvedeny do souladu s fyzickou pozicí planety
Nula. Typické lidské smyslové orgány, jejich fungování a vnímání věcí, byly
zároveň při jejich fabrikací hrubě omezeny v působnosti toho, jak a v jaké míře
lidé vnímají cokoli vůbec. Kvůli tomuto podivnému uspořádání lidské smyslové
orgány nejsou vybaveny tak, aby viděly nebo cítily cokoliv, co je za hranicemi
jejich strukturální povahy. Všechny ostatní dimenze, které jsou umístěny
v pravém čase a v pravém prostoru, jakož i v pravém stavu a v pravé kondici,
vidí a vnímají při svých percepčních schopnostech věci a entity, které existují
pouze v jejich vlastním stavu a kondici.
Logicky řečeno, jelikož planeta Nula a lidské percepční nebo smyslové orgány
fungují v čemsi, co bylo označeno jako ne-čas a ne-prostor, a jelikož nejsou
vybaveny tak, aby vnímaly cokoli vůbec, co je mimo jejich sféru a omezení,
z toho důvodu lidé nejsou schopni rozpoznat existenci vůbec ničeho, co není
z jejich pseudosvěta. Na druhou stranu, sentientní entity z jiných světů a ti,
kteří odešli z vaší planety a nyní v těch světech žijí, poněvadž jejich smyslové
orgány jsou přizpůsobeny skutečnému stavu/místu a kondici/času a poněvadž
lidé jsou v ne-času a ne-prostoru, nejsou schopni vzájemně se sebou
komunikovat ani přímo, ani žádným přesvědčivým a hmatatelným způsobem.
Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že pro ty, kteří žijí v realitě
stavu/místa a kondici/času, jsou ne-místo a ne-čas lidí a jejich planeta jakoby
neexistující. A to stejné platí pro lidi: Všechno, co je mimo rozsah jejich
percepčních schopností nebo mimo to, co jim dovolují vnímat jejich smyslové
orgány, vůbec neexistuje. Z toho důvodu se nemohou navzájem ani vidět, ani
spolu komunikovat. Z praktického hlediska podle jejich vzájemného názoru ani
jeden z nich neexistuje.
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Nuže, toto uspořádání lze považovat za fyzický důkaz vaší neschopnosti přímým
a hmatatelným způsobem komunikovat se zesnulými nebo s kýmkoliv z jiných
dimenzí. Taková komunikace je možná pouze ve velmi omezeném smyslu,
prostřednictvím nějakého média - snů, vizí ve stavu niternosti mysli, nebo
zprostředkováním skrze lidská média ve stavu transu. Jak bylo uvedeno výše,
ani jeden z těchto prostředků neobsahuje platný a přesvědčivý důkaz, že zesnulí
skutečně pokračují ve svém řádném životě mimo planetu Nula. Koneckonců, lze
říci, že takové prostředky nebo schopnosti jsou výsledkem vašich toužebných
přání, nebo projekcemi očekávání vaší vlastní mysli, bez jakékoliv objektivní
reality. Z fyziologického hlediska, protože váš mozek obsahuje živé informace o
zesnulých, ale komunikujete pouze se svými představami a očekáváními
ohledně toho, jací byli, když žili na planetě Nula, nebo jací by měli být v tom
druhém světě.
Tak či onak, tuto situaci lze považovat za důsledek duchovních důvodů této
neschopnosti a omezení komunikace s nimi ve skutečné realitě jejich stavu a
kondice. Je to jen důsledek, nikoli příčina této nutnosti. Tyto podmínky ve
skutečnosti lidem na planetě Nula vytvořily duchovní důvody této situace.
Jak víš, existuje velmi speciální důvod, proč byli lidé na planetě Nula s jejich
planetou dáni do úplné izolace a separace ode všech ostatních a všeho
ostatního v ostatních dimenzích, jakož i v ostatních pseudodimenzích. Jak si
pamatuješ z Velké knihy, z její 23. kapitoly, lidé nejsou ve stavu definitivní
volby. Pravou povahu veškerého jejich pseudoživota nebo ne-života na planetě
Nula lze tedy najít v okolnosti pominutelnosti a dočasnosti. Pouze ve stavu
definitivní volby může existovat trvalost a neomezené pokračování. Lidský
pseudoživot není definitivní volbou. Dokud jsou lidé v této situaci, nemohou být
ovlivňováni žádnými silami, které jsou nebo se nacházejí někde jinde, aby nebyli
uvedeni do pozice vykonání definitivní volby, dokud jsou ještě v lidském neživotě. Kdyby se mělo nebo mohlo stát něco takového, lidé by byli navěky
uzamčeni ve svém lidském ne-životě. V tom případě by nemohli být nikdy
spaseni. A jelikož je lidský ne-život finálním produktem pseudotvořivého úsilí sil
negativního stavu, nemohl by být spasen ani nikdo, kdo se nachází v ne-životě
negativního stavu. V tom případě by negativní stav s jeho lidskou složkou musel
zůstat navěky. Kdyby mělo být něco takového možné, nemohla by být ustavena
ani plnost a kompletnost pozitivního stavu.
Jak si pamatuješ, lidský ne-život je ilustraci, manifestací a demonstrací toho, co
si nevolit; jaký nebýt; jak se nechovat; jak nenavazovat vztahy; jak nepojímat
duchovní principy a Mou Pravou Přirozenost; jaký druh víry nemít; jak
neuctívat; jak se nemilovat nebo jak nemilovat všeobecně; a jak nedělat
všechny ostatní věci, ze kterých pozůstává lidský ne-život. Aby lidé ilustrovali,
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manifestovali a demonstrovali tyto a všechny ostatní faktory lidského života,
bylo je nezbytné uvést do speciálního a podivného stavu a podmínek, které by
jim umožnili udělat přesně to, bez jakéhokoliv ovlivnění ze stavu a podmínek
definitivní volby. Proto by tedy, kdyby se jim zjevil kdokoliv hmatatelným a
přesvědčivým způsobem z jiných dimenzí nebo pseudodimenzí, byli nuceni
vzdát se svého ilustrativního a demonstračního postavení a přijmout něco, co
nebylo v jejich původní dohodě být takoví, jací jsou v průběhu jejich ne-života
na planetě Nula.
Jinými slovy, byli by nuceni uvěřit něčemu a přijmout něco ne ze své svobodné
vůle a volby, ale vnucením a nevyhnutelností toho příslušného zážitku, v tomto
případě by museli přijmout fakt, že život pokračuje po jejich lidském typu života
(ne-života). Prožití něčeho na základě vnucení a nevyhnutelnosti nelze nikomu
přisvojit a přisoudit. V lidské niternosti, kde se to počítá, by se to nemohlo
ujmout. Bylo by to přijato pouze jejich zevnějšností. V tom případě by se
zevnějšnost stala pro lidi navěky jedinou možnou realitou. Koneckonců, jestliže
k vám někdo přichází z vašeho vnějšku, ten vnějšek se stává svou vlastní
realitou nezávislou na čemkoliv, co se nachází v nitru. Aby se tomu zabránilo,
jediný způsob, jak je jakákoliv taková komunikace možná, velmi ohraničeným a
omezeným způsobem a pouze pro velmi málo lidí, je ve vašem vlastním stavu
nitra. Tento způsob komunikace zabraňuje uvěznění ve stavu zevnějšnosti, a
tím se vyhýbá možnosti přijetí něčeho na základě vnucení, nevyhnutelnosti a
nesvobody volby. Jak víš, stav svobodné vůle a volby je samotnou povahou
stavu nitra. V tom stavu jsou tedy jakákoli vnucení a nevyhnutelnosti
anulována.
Dalším důvodem lidského omezení, separací a restrikcí je ochranná funkce pro
všechny ty, jež se nacházejí v pravém životě pozitivního stavu. Lidé na základě
samotné své přirozenosti rádi vnucují své vlastní pohledy, názory, očekávání a
všechno, co mají a c co věří, všem ostatním. Jakákoliv komunikace s entitami
z jiných dimenzí by mohla způsobit, že by ty entity byly kontaminovány,
pošpiněny, otráveny a negativně ovlivněny lidským způsobem života nebo neživota. V tom případě by ty sentientní entity musely přijmout nereálnost
lidského ne-života jako pravou realitu a jako integrální složku pravého života.
Takovým přijetím by potvrdily platnost něčeho, co nemá jako takové a samo o
sobě nijakou platnost. Kvůli této přijaté platnosti by si musely ve svém vlastním
nitru zvnitřnit všechny aspekty lidského ne-života. Tím by odmítly pravý život
pozitivního stavu, staly by se negativními a vypadly by do zóny vymístění.
Takový výsledek by byl z lidského hlediska zároveň škodlivý i pro lidi, protože
tím faktorem by se sami uvěznili ve své modalitě lidského ne-života, jsouce
uznáni ve svém životě tak, jak by byli v pravém životě. V tom okamžiku by byli
nuceni přijmout svůj lidský ne-život jako definitivní volbu. Jen co jste ve stavu
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své definitivní volby, nelze udělat nic, co by tuto situaci zvrátilo. Naštěstí,
takový výsledek není možný, protože, jak si pamatuješ, taková definitivní volba
by byla učiněna za totálně falešných předpokladů - že lidský ne-život je pravý a
jediný možný život. Přijetí čehokoli vůbec na základě takových falešných
předpokladů může být ve svém konečném výsledku anulováno, protože je to
nepravdivé. Mohlo by to ale prodloužit jsoucno a bytí tohoto cyklu
času/stavu/procesu na poměrně dlouhou dobu - déle, než bylo původně
plánováno. Jak tedy z této možnosti vidíte, jakákoliv hmatatelná, konkrétní a
faktická komunikace se zesnulými nebo s kýmkoli z jiných dimenzí by byla
škodlivá pro všechny, ne jen pro lidi.
Možnost komunikace hmatatelným, konkrétním a faktickým způsobem
s obyvateli zóny vymístění byla zároveň zakázána i proto, neboť jelikož je lidský
ne-život finálním produktem negativního stavu, lidé by mohli být snadno
ovlivnitelní čímkoliv, co by pocházelo z té zóny, a považovali by to za něco, co je
pravdivé a co je jedině možné. Kromě toho, síly negativního stavu mají
nadměrnou schopnost silou a krajním přesvědčováním vnucovat svůj vlastní
způsob životního stylu (svůj vlastní ne-život) a přesvědčovat lidi, že je to pravý
život pozitivního stavu a že žádný jiný typ života není vůbec uskutečnitelný.
Přijetí něčeho takového by opět lidi uvěznilo v pozici nesvobody volby a svůj
lidský ne-život by museli přijmout jako definitivní volbu. V tom případě by
ilustrativní a demonstrační povaha lidského ne-života přestala být ilustrativní a
demonstrační a lidé by přestali poskytovat nezbytné, zásadní a životně důležité
poučení o tom, co si nevolit, jaký nebýt, jak nenavazovat vztahy, v co nevěřit,
jak nejednat atd. Tím, že by přestali fungovat v této důležité roli, lidé by
každému všude a v každém čase zabránili, aby získal/a nějaká další důležitá
poučení o těchto faktech, která doposud nebyla ilustrována a demonstrována.
Taková komunikace by ale byla škodlivá i pro obyvatele zóny vymístění, protože
vnucováním něčeho lidem, co nemá být součástí lidské zkušenosti, by sami
sebe dostali do stavu prodloužené odplaty a trestu za takové skutky.
Když už hovoříme o zesnulých, můžeme se nyní věnovat také otázce Dana.
Úplně na začátku naší odpovědi na Danovu otázku ať si každý uvědomí, že
v procesu prožívání okamžiku smrti neexistuje absolutně nic, co by mělo nějaký
společný jmenovatel. Proces umírání lze považovat za jeden z nejvíce intimních,
soukromých, osobních, individuálních, jedinečných, neopakovatelných,
nedefinovatelných a tak nekonečně odlišných procesů, jaké si jen můžete
představit. Kvůli tomu nemají žádný společný jmenovatel. Paradoxně řečeno,
jejich společným jmenovatelem je to, že žádný nemají. Abyste byli schopni
vědět, cítit, vnímat a zažít to, co v té době zažívá kterýkoliv jedinec, museli
byste být tím jedincem. A toto je něco, čeho nelze dosáhnout. Prožívají něco
nádherného, zvláštního a neobvyklého, ať se jedná o kohokoliv (ať už o Mé
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pravé představitele, nebo někoho jiného)? Všechno to závisí na jejich
duchovním stavu a pozici v době umírání, jakož i na vzájemné dohodě (mezi
Mnou a nimi) o tom, co by měli v té chvíli zažít za tím účelem, aby tím
procesem ilustrovali a demonstrovali něco velice důležité. Někteří z vás mohou
mít takové zážitky, a někteří z vás zažijí něco jiné, nepopsatelné vašimi lidskými
slovy.
Zjevování něčeho o tomto procesu v sobě skrývá značnou míru duchovního
nebezpečí. Jak víš, lidé ve své typické lidské přirozenosti, která je zakořeněna
také ve vás, Mých představitelných, velmi podivnou tendenci očekávat, že se
jim jisté věci stanou stejným způsobem a stylem, jak se dějí někomu jinému.
Předpokládejme tedy, že bych byl ochoten popsat do detailu všechny kroky a
přesné zážitky během doby umírání někoho, řekněme Wilfreda Grunaua, který
byl/je Mým představitelem. Co by se v tom případě stalo? Každý, kdo by četl
slova popisující tento proces, by si okamžitě vryl do své mysli (vědomě i
nevědomě!) tento konkrétní zážitek a na základě toho, a také, a co je
nejdůležitější, na základě faktu, že Já, pravý a jediný Bůh, jsem vám vylíčil
takový zážitek, by okamžitě upadl do očekávání, že bude muset zažít přesně to
stejné co Wilfred. Bylo by tu nebezpečí ztotožnění se s takovými zážitky a na
základě toho by tu existovala potřeba je promítnout do svých vlastních
očekávání. Jinými slovy, kvůli tomuto ztotožnění by se ta očekávání musela
naplnit i v jeho/jejím případě. A zde přichází duchovní nebezpečí. Promítnutím
těch očekávání do toku svého vnímání by takový jedinec potlačil a utlumil
důležitou potřebu zažít ten proces svým vlastním intimním, soukromým,
osobním, individuálním, jedinečným, neopakovatelným, nedefinovatelným a
nekonečně jiným způsobem a stylem.
Jinými slovy, takový jedinec nejenže by připravil své ‚já jsem‘, zakořeněné
v takových zážitcích, o to, aby se projevilo, ale také by zapřel, kdo je v pravé
esenci a substanci svého vlastního jsoucna a bytí. Zároveň by připravil i celé
Stvoření o poučení se o něčem velmi důležitém ohledně toho procesu, co by
mohl poskytnout jen a pouze on/ona, a nikdo jiný. Kdyby se to mělo někdy stát,
takový jedinec by hrubě porušil původní dohodu ohledně tohoto zážitku.
Důsledky tohoto porušení by mohly být velmi nepříjemné na dlouhou
nadcházející dobu. Abych zabránil, aby se to vůbec někdy stalo, Má Božská
Prozřetelnost zajistila, že jakékoli zážitky, objevující se v okamžiku skutečné
smrti, jsou utajeny.
Je možné, že by vás v okamžiku vaší smrti nebo po vaší smrti, nebo po příchodu
do duchovního světa mohl vítat někdo, kdo vám byl blízký, nebo někdo jiný, ne
z vašeho předcházejícího pseudosvěta? Nuže, někteří lidé jsou schopni zažít, že
vidí, že pro ně přichází někdo pár sekund před jejich skutečnou smrtí. Jiní
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nezažijí nic. Opět, všechno to závisí na původních volbách a dohodě, které
v tomto ohledu vykonali. Ano, po svém vzkříšení, jelikož ho vykonávám buď Já
osobně, nebo Moji pověřenci, je jedinec vítán a uveden do jiného světa těmi,
kteří vykonávají akt vzkříšení. Ti by mohli mít s sebou někoho, jehož vzkříšený
velmi dobře pozná a koho velmi rád vidí, aby mu/jí pomohl překonat možný šok
z toho, že je v úplně odlišném a velmi málo známém světě a aby mu/ji ulehčil a
zpříjemnil přechod. Samotný okamžik vlastního umírání lze považovat a lze jej
vnímat jako nejvíce mystický a nevýslovný zážitek.
Existuje něco takového jako takzvaný tunel, na konci kterého je zářivé bílé
světlo? Takový tunel můžete považovat za konstrukci nebo souvztažnost
přechodu z jednoho místa/stavu na jiné místo/stav. Problémem tohoto tunelu
je fakt, že jestli někdo někdy zažil něco jako tunel, ten zážitek, protože se
původně vyskytl během takzvaného zážitku blízké smrti a dotyčný jedinec se
vrátil zpět, se zaregistroval v univerzálním vědomí každého.
Kromě toho, jestliže byl takový důležitý zážitek zapsán lidskými slovy a potom
publikován, a tím momentem byl zpřístupněn všem ostatním, se tak výrazně
vryl do jejich mysli, že všichni ostatní očekávají, že budou mít ten stejný zážitek.
Všichni tedy očekávají, že budou procházet takovým tunelem, na konci kterého
je zmíněné světlo. Ještě jednou, existuje tu nebezpečí očekávání, jaké to
všechno bude v tomto ohledu. Když očekáváte, že váš zážitek bude stejný,
zfabrikujete si své vlastní klamné představy tunelu světla, skrze který se budete
vidět procházet na druhou stranu.
Pravá realita však může být velice odlišná, zejména u Mých představitelů. Je
více než pravděpodobné, že nebudete mít žádný zážitek tunelu. Můžete se také
ocitnout vzkříšeni ve svém vlastním pokoji nebo bydlišti, nebo někde, kde jste
rádi pobývali. Existuje nekonečné množství možností v tomto ohledu a všechny
jsou spojeny s vaším vlastním jedinečným, intimním, soukromým, osobním,
individuálním, neopakovatelným, nedefinovatelným a nekonečně jiným
způsobem a stylem, jakými půjdete na druhou stranu. Jak tedy z těchto
skutečností vidíte, bylo by zcela nemožné vám říci, co v tom okamžiku
očekávat.
Naproti tomu, jedním z hlavních důvodů, proč může být o této záležitosti
řečeno jen velmi málo, je fakt, že, jak si pamatuješ z několika předešlých
prohlášení, nic není stejné. Toto prohlášení se ve velké míře týká také této
záležitosti. Všechno, co lidé do této chvíle nebo donedávna prožívali v okamžiku
své fyzické smrti a krátce po svém přechodu do toho jiného světa, se značně
změnilo, a proto by nebylo možné stanovit nebo uvažovat o žádné analogii
takových zážitků. Také do těchto typů zážitků je zaváděno něco velmi nového a
velmi odlišného. Když budou ještě více intimní, soukromé, jedinečné, osobní,
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individuální, neopakovatelné, nedefinovatelné a nekonečně odlišné než
předtím, nebylo by vhodné popisovat, jaké by byly. V jistém smyslu je to jako
předpovídání budoucnosti. Z toho důvodu nelze o této záležitosti povědět nic
více.
Peter: Velmi oceňuji Tvůj vstup v těchto záležitostech. A velice Ti děkuji za Tvou
ochotu snášet naše otázky.
Pán Ježíš Kristus: Je Mi skutečně potěšením, Petře. A nyní se věnujme tvým
kosmologickým záležitostem. Tyto záležitosti lze považovat za jedny z nejtěžších
na pochopení vaší omezenou a omezující lidskou myslí. Jak si pamatuješ z 21.
kapitoly Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jedním z hlavních důvodů stvoření
Stvoření do stavu jeho procesu bylo sdílení všeho, co bylo obsaženo v Absolutní
Přirozenosti Stvořitele. Jak si pamatuješ, Stvoření samotné bylo ve Stavu
Stvořitele od věčnosti. Pouze jeho proces nebyl vždy. V této jednotlivé
konotaci, jelikož Stvořitel se nachází v bezčasovém a bezprostorovém
postavení, je jediným způsobem vnímání reality objektivní způsob. Takže každý,
kdo byl ve stavu Stvoření, když bylo obsaženo v Absolutním Stvořiteli, byl před
zavedením jeho procesu také v objektivní modalitě.
Aby byly vytvořeny ty nejpříznivější podmínky pro uskutečnění procesu sdílení,
bylo nutné posunout stav Stvoření do procesu Stvoření. Jak víš, slovo ‚sdílení‘
znamená nebo si vyžaduje reciprocitu. Pokud ti chci něco dát, ty musíš potvrdit,
že to něco ochotně přijímáš. Kromě toho, musíš Mi naznačit, zda si přeješ sdílet
se Mnou všechno, čím jsem a co mám, ve tvé vlastní relativní kondici. Aby byly
toto sdílení, reciprocita a zpětná vazba umožněny, bylo nutné zavést odlišný
způsob vnímání reality, kromě objektivního, jež se projevuje mimo
časoprostorové kontinuum. Potřebuješ vytvořit pocit individuálního prostoru a
času, v nichž je každý jedinec umístěn takovým způsobem, že se jasně vnímá
jako nacházející se na nějakém místě a v nějakém čase. V tom postavení si
takový jedinec vytvoří důležitý pocit, že je ve svém vlastním stavu, procesu,
místě a čase nezávislý. V této pozici je schopen se vnímat jako nacházející se
mimo Mne nebo odděleně ode Mne. Toto vnímání mu/jí dává schopnost činit
svá vlastní rozhodnutí ve věci sdílení, reciprocity a zpětné vazby. Jelikož se
takový jedinec v takovéto situaci vnímá jako jsoucí někde jinde a v nějakém
jiném čase než Já, objeví se pocit vzdálenosti mezi jedním bodem a druhým
bodem a vytvoří se pocit času, během kterého se potřebuje něco stát ve vztahu
k tomu vzdálenému bodu. A takto se objevilo lineární postupování. V této
linearitě je zakořeněn význam subjektivního vnímání reality. Nyní máš pocit, že
postupuješ od jednoho bodu ke druhému a že přechod vzdálenosti mezi dvěma
takovými body trvá určitý čas.
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Řekněme, že musíš někam jít, přičemž je to vzdáleno pět mil odtud, kde sebe
vnímáš na svém vlastním místě a ve svém vlastním čase. Pokud těch pět mil
půjdeš pěšky, v závislosti na tom, jak rychle jsi schopen jít, dosažení toho bodu
ti může trvat jednu hodinu. Pokud pojedeš na to místo na kole, v porovnání se
tvou chůzí ti to bude trvat poloviční dobu. Pokud jedeš autem povolenou
rychlostí, může ti to trvat pouze pět minut. Pokud ale cestuješ na nějaké
vzdálené místo a pokud použiješ letadlo, dosažení toho místa, což by ti
v případě, že bys měl jít pěšky nebo na kole, trvalo měsíce, nebo dokonce roky,
by ti trvalo pouze pár hodin. Pokud tvé letadlo může letět nadzvukovou
rychlostí, šestihodinový let do New Yorku, například běžným letadlem, by
nadzvukovým trval jen pár hodin. Z těchto příkladů můžeš vyvodit, jak je
prostor a čas relativní a subjektivní.
Dovedeš si představit, co by se stalo, kdybys byl schopen cestovat z jednoho
místa na druhé, velmi vzdálené místo rychlostí světla? Například let ze Santa
Barbary do New Yorku by byl při rychlosti světla téměř okamžitým jevem. Trval
by jen zlomek sekundy. Nyní zredukujme subjektivní čas a prostor do takové
míry, že se to téměř přiblíží povaze objektivní modality vnímání reality, ve které
se věci dějí simultánně a synchronně. Představ si, pokud můžeš, co by se stalo,
kdybys byl schopen cestovat rychlostí myšlenky? Nuže, takovou rychlost nelze
měřit stejným způsobem jako ostatní, dokonce ani jako rychlost světla. Důvod,
proč ji nelze měřit, je ten, že se to děje okamžitě. Řekněme, že chceš cestovat
na nějakou planetu nacházející se v galaxii Andromedy. Kdybys měl na to místo
cestovat rychlostí světla, trvalo by ti to mnoho milionů let. Pokud tam ale
cestuješ rychlostí myšlenky, jsi tam přesně v tom okamžiku, co promítneš do
svého myšlenkového procesu své přání být tam. Ocitnout se na té planetě si
nevyžádalo žádný čas a žádný prostor. V tom smyslu můžeš být svými
myšlenkami okamžitě na té planetě, zatímco fyzicky sedíš v Santa Barbaře ve
svém vlastním čase a na svém vlastním místě. V této situaci se nacházíš na
obou místech zcela současně. Nebo přemýšlej o své minulosti, přítomnosti a
budoucnosti. Ve svých myšlenkách můžeš být úplně současně ve všech třech
pozicích - v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti.
Z těchto skutečností můžeš logicky odvodit, že tvé myšlenky se nacházejí
v objektivní modalitě vnímání reality, protože mohou být úplně současně simultánně a synchronně - na mnoha rozdílných místech a v mnoha rozdílných
časech. Avšak v okamžiku, co se přesuneš z přemýšlení v této modalitě k
sebecítění a sebevnímání, ocitneš se v modalitě postupnosti, linearity,
předcházení a následování, co je tvým vlastním subjektivním způsobem
vnímání. V tomto smyslu můžeš říci, že každý nacházející se v duchovních
dimenzích pozitivního stavu cestuje z jednoho bodu do druhého objektivním
způsobem - rychlostí myšlenky. Z toho důvodu se mu/jí všechno jeví, jako by se
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to stalo tady-a-teď. Když je ale zároveň nutné, aby dotyčný dostal subjektivní a
individuální možnost roztřídit věci tak, jak se dějí tady-a-teď způsobem,
přesune se do subjektivní modality, ve které je schopen rozlišovat všechna dění
tak, jako kdyby postupovaly z minulosti do přítomnosti k budoucnosti, nebo
jako kdyby jedno předcházelo druhé a to druhé následovalo po tom prvním. A
toto je nejbližším přiblížením, jak lze tyto dvě modality prezentovat lidskému
chápání a pojímání. Povědět o tom více by bylo těžké.
Jisté omezené vědomí, jak tyto dvě modality vzájemně interagují, existuje
v teoretické kvantové fyzice (nebo kvantové mechanice), která se zabývá subatomárními částicemi a sub-částicemi. Teoretici této příslušné vědy postulovali
něco jako implicitní pořádek, na základě kterého tyto částice fungují. Tato
hypotéza se pokouší vysvětlit jev, jak je možné, že jakákoliv změna činnosti
jedné částice nebo sub-částice způsobí okamžitě a simultánně přesně stejnou
změnu v podobné částici nebo sub-částici, která se nachází mnoho milionů
světelných let daleko. Nastávající změny se nějak přenesou na vzdálenou částici
nebo sub-částici mimo čas a prostor, nebo obcházejíce čas a prostor. Kdyby se
to mělo uskutečnit v čase a prostoru, způsobit ty změny na opačné straně
vesmíru by trvalo mnoho milionů let. Jak tedy z těchto faktů vidíš, dokonce i
z pozice prosté vědy kvantové fyziky můžeš postulovat existenci objektivní i
subjektivní modality vnímání a chápání reality.
A nyní se věnujme čistě kosmologickým záležitostem. Došlo skutečně k
‚velkému třesku‘? A pokud ano, a pokud fyzické vesmíry fyzického multivesmíru
vznikly prostřednictvím a procesem tohoto ‚velkého třesku‘, jaký bude výsledek
nebo způsob konce jeho jsoucna a bytí? Problémem pojednání o této záležitosti
je to, že máš dva paralelní faktory - skutečné Stvoření, a potom pseudostvoření
nebo zónu vymístění. Skutečné Stvoření bylo produktem intenzivní,
nepředstavitelně velké a hluboké lásky ke Stvoření. Tuto lásku lze, co se týká
jejího charakteru a intenzity, přirovnat k nejintenzivnějšímu ohni v jeho
neničivé konotaci. Z pozice takovéto lásky bylo procesem její moudrosti
uštědřeno postrčení, které oddělilo Mé Stvoření z jeho věčného stavu ve Mne
do jeho procesu a oddělení se ode Mne za účelem výše uvedeného sdílení,
reciprocity a zpětné vazby. Skrze souvztažný význam takového postrčení nebo
oddělení, protože bylo vykonáno ohněm lásky, by se to mohlo jevit jako
nepředstavitelná, obrovská exploze - ‚velký třesk‘ - která dala zrod fyzickému
multivesmíru se všemi jeho příslušnými vesmíry, galaxiemi, slunečními
soustavami, planetami, různými nebeskými tělesy a jejich příslušnými obyvateli.
Takovéto tvoření se tedy v podstatě může jevit tak, jakoby bylo zahájeno
takovým ‚velkým třeskem‘. Ale ve skutečnosti, v pravé realitě procesu tohoto
tvoření, stvoření Stvoření umožnil oheň lásky a světlo jeho moudrosti. Z této
pozice nemůžete odvodit žádný ‚velký třesk‘ jako zahájení stvoření Stvoření.
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Z pozice lidského vnímání tohoto aktu se pouze zdálo, že je to tak. Oheň lásky,
který zapaluje proces stvoření Stvoření, nemůže být násilným aktem. Takový
akt je neslučitelný s přirozeností této lásky a její moudrosti.
Na druhou stranu, jak zfabrikujete něco, co je úplně odlišné od pravého
Stvoření a od procesu, kterým se stvoření Stvoření uskutečnilo? Nemůžete to
udělat z pozice lásky, protože v tom případě by to nemohlo být odlišné od
něčeho, co bylo stvořeno takovou láskou. Z toho důvodu to něco, v tomto
případě zónu vymístění, zfabrikuješ prostřednictvím něčeho, co je opačné
k pravé lásce. Zfabrikuješ to na základě spalující nenávisti vůči všemu, co je
z čisté, planoucí lásky. Máš tu spalující oheň nenávisti jako opak k planoucímu
ohni čisté lásky. Při tomto uspořádání došlo v procesu oddělení určitého kusu
hmoty a nehmoty z celku té hmoty a nehmoty k násilnému aktu a možná byla
skutečná exploze, která dala impuls ke vzniku něčeho, co bylo nazváno
antivesmírem, nebo v naší terminologii zónou vymístění.
Problémem vašich vědců-kosmologů je ten fakt, že to, co měří nebo vidí, není
proces stvoření skutečného Stvoření, ale proces fabrikace zóny vymístění.
Kromě toho, jejich pozorování je v tomto ohledu omezeno pouze na fyzické
aspekty té fabrikace, ne však na její ostatní, pseudoduchovní aspekty. Nedávno
ale někteří vědci postulovali, že existuje možnost, že počátek toho, co
nazýváme Stvoření (podle našich termínů antistvoření), nebylo iniciováni
‚velkým třeskem‘, ale jakýmsi postupným procesem. Jak tedy z těchto faktů
vidíš, kontroverze o tom, jak vznikl viditelný fyzický vesmír (antivesmír)
přetrvávají beze změny.
Když se podíváš na celé vysvětlení toho, jak se uskutečnilo stvoření Stvoření
z typického lidského hlediska a z hlediska lidské vědy, potom všechno, co vám o
tom říkají, je úplně a kompletně zkreslené nebo nepravdivé. Důvodem těchto
vědeckých lží a zkreslení je to, za prvé, že všechny jejich teorie, hypotézy,
předpoklady a vědecké důkazy se týkají pouze toho, co nazývají fyzický vesmír.
Neberou do úvahy žádné jiné, nefyzické entity. Jelikož s nástroji zkoumání,
které mají v současnosti k dispozici, mohou zkoumat jen takzvaný fyzický
vesmír a jelikož tyto typy nástrojů a vědecký přístup, kterým všechno posuzují,
nejsou schopny měřit a stanovit existenci nijakých jiných typů vesmírů,
bezděčně popírají, že existuje něco jiného než fyzický vesmír. Nepravdivost
jejich závěrů pramení z faktu, že předpokládají, že příčinné faktory všech
událostí v jejich fyzickém vesmíru pocházejí z funkce toho samotného vesmíru;
zatímco skutečnou realitou je to, že tyto příčinné nejsou implicitní pro tento
vesmír, ale pocházejí z odněkud jinde - v tomto případě z duchovních a
intermediálních světů.
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Za druhé, nepravdivost jejich závěrů pramení z faktu, že to, co považují za pravé
Stvoření, ve skutečnosti není pravé Stvoření, ale zóna vymístění, která je řízena
zcela jinými zákony a principy (pseudozákony a pseudoprincipy) než pravé
Stvoření. A za třetí, jejich nepravdivé závěry pramení z faktu, že se na tyto
kosmologické záležitosti dívají z pozice planety Nula. Jak si pamatuješ, tato
pozice znemožňuje, aby bylo cokoli vnímáno, chápáno a pojímáno ve své pravé
realitě tak, jak to skutečně je, a ne tak, jak se to jeví. Jestliže všechny jejich
nástroje a metody pozorování a výzkumu pocházejí z prvků planety Nula,
mohou pozorovat a vidět jen ty věci, které jsou vlastní přirozenosti planety
Nula a její pozici, a na jejich základě činit závěry. Jestliže ta pozice zkresluje a
falšuje pravou realitu všeho, jakékoli závěry založené na těchto faktorech
budou zkreslené a falešné. Z toho důvodu všechno, co se od vaší vědy dovíte,
pokud je to mimo její sféru a podmínky, jako jsou například kosmologické
závěry, bude přirozeně zkreslené a nepravdivé. Abyste správně pochopili tyto
záležitosti, musíte obejít to, co vaše věda v tomto ohledu postuluje. Vědecké
závěry lze aplikovat ve velmi omezeném smyslu jen na strukturální charakter
všech věcí nacházejících se na planetě Nula. Cokoliv, co nesouvisí se
specifičností uspořádání planety Nula, nemůže vaše přírodní věda náležitě
zhodnotit. Toto je důvod, proč existuje tak mnoho kontroverzí ohledně různých
hypotéz, teorií a postulátů nabízených vašimi vědci.
Vezmi si například jednu z nejdůležitějších kosmologických záležitostí ohledně
množství hmoty přítomné ve vesmíru (antivesmíru). Podle vašich kosmologů to,
zda bude vesmír (antivesmír) expandovat donekonečna, nebo se zhroutí do
sebe v ohnivém ‚velkém křupnutí‘ závisí na tom, jaké množství hmoty obsahuje.
Při dostatku hmoty by gravitace mohla zpomalit, nebo dokonce zvrátit expanzi.
Při příliš malém množství hmoty, a tedy při příliš malé gravitaci, by expanze
nemusela nikdy skončit. V tom případě by se galaxie postupně rozprskly, až
dokud by celý vesmír (antivesmír) neztemněl a nestal se kusem věčného ledu,
nebo dokud by fakticky nebyl bez jakéhokoli života, jaký ten antivesmír zná, a
nezměnil by se tím prakticky v nicotu.
Jak víš, vaši kosmologové se mnohá desetiletí usilovali o to, aby změřili hmotu
v jejich vesmíru (antivesmíru). Pokoušeli se to odvodit na základě důkladného
studia pohybu galaxií a kalkulace, kolik hmoty a gravitace by bylo potřeba na
vytvoření pozorovaného pohybu. Problémem této situace je to, že podle jejich
kalkulací viditelná hmota - hvězdy a galaxie - činí méně než deset (10) procent
požadované gravitace. Jak je tedy možné, že si všechny ty hvězdy a galaxie
udržují svá postavení, pokud odpovídají pouze méně než deseti procentům té
gravitace?
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Aby vysvětlili zbývající potřebnou hmotu (víc než 90%), vaši kosmologové
postulovali existenci takzvané neviditelné černé hmoty, která někde visí a
rozprostírá se v ‚prázdném‘ prostoru jejich vesmíru (antivesmíru). Co vám tato
situace říká? Z naší pozice vám říká, jak je zóna vymístění, kterou nazývají
vesmír, omezená. Pouze méně než deset procent jejího celkového objemu je
vyplněno nějakými druhy nebeských těles. A kolik z těch těles mohou skutečně
poskytnout dostatečné podmínky na to, aby se na nich mohl ujmout nějaký
život?
Jak víš, množství z nich, nebo velká většina z nich není schopna udržet žádný
typ života, jak jej znáte vy. Co vám to tedy říká? Tato situace odráží pravou
přirozenost negativního stavu, který vyplňuje zónu vymístění jen na méně než
deset procent kapacity. Jak můžeš tušit, když se díváš na ty nebeská tělesa a na
podmínky, ve kterých se nacházejí, negativní stav může vyprodukovat při
obrovské většině svého pseudotvořivého úsilí pouze něco, co je násilné,
kataklyzmatické, destruktivní a nesmírně nebezpečné pro všechno živé a
dýchající. Toto jsou duchovní souvztažnosti pravé přirozenosti negativního
stavu, promítnuté do jeho fyzických aspektů (do jeho fyzického antivesmíru).
Ať se ale na tuto situaci díváš jakýmkoliv způsobem, ať přijmeš jakoukoliv teorii
- buď že jejich vesmír (antivesmír) skončí v ohnivém ‚velkém křupnutí‘, nebo
vyústí do totální temnoty a ledu, tak či onak, jeho takzvaný život (z naší
perspektivy ne-život) jednou a navždy skončí. A jak víš, to, co dělá jakýkoliv typ
vesmíru pravým vesmírem a co dává nějaký smysl a co lze zaregistrovat v jeho
subjektivní i objektivní modalitě jsoucna a bytí nebo pseudojsoucna a
pseudobytí, je fakt, do jaké míry může udržovat sentientní a/nebo jakýkoliv jiný
typ života ve všech jeho formách, tvarech a manifestacích. Jen co něco tam
někde venku už více není schopno udržovat takový život, protože to žádná
sentientní mysl už více neregistruje, přestává to z praktického hlediska být a
existovat.
Jak tedy z této situace jasně vidíš, dokonce i z hlediska vašeho vědeckého
postoje nemohou zóna vymístění, planeta Nula a - na základě odvození - neživot negativního stavu jako takový, lidský ne-život a jejich ega a nic, co se jich
týká, existovat nadobro a navždy. Dokonce i podle názoru vašich vědců je
všechno v jejich vesmíru (antivesmíru) a na planetě Nula, se všemi formami a
podobami jejich životů (ne-životů), pouze dočasné a pominutelné. Jejich postoj
jen potvrzuje to, o čem hovoříme během transmise Mého Nového zjevení, že
ne-život negativního stavu i lidský ne-život se všemi jejich deriváty a
manifestacemi nemohou zůstat navěky.
Bez ohledu na to, která teorie se potvrdí jako pravdivá, v obou scénářích bude
všechno úplně beze stopy zničeno. Vůbec nic nezůstane, v žádné kondici. A
383

takovýto bude skutečný výsledek zóny vymístění a planety Nula s jejich
pseudoživoty.
Nuže, která alternativa bude zvolena pro ukončení ne-života negativního stavu
a lidského ne-života, bude celkem záviset na volbách, které učiní všichni
zainteresovaní. Jak vidíš, z pravého duchovního hlediska ne to, kolik hmoty je
tam venku a zda je dostatek či nedostatek gravitace, aby způsobila ten věčný
konec, určí, která alternativa se bude materializovat, ale volby všech
sentientních myslí na každém místě a v každém čase.
Buď bude na základě úsilí všech voleb všech sentientních myslí vygenerována
dostatečná gravitace, takže se antivesmír neboli zóna vymístění ve své fyzické
manifestaci zhroutí do sebe a shoří na uhel, nebo mu bude potřebná gravitace
odebrána, aby skončil v totální temnotě a ledu. Protože budou všechny takové
volby vykonány v duchovní a intermediální dimenzi a v jejich antičástech v zóně
vymístění, jejich souvztažné faktory budou ovlivňovat distribuci potřebné
gravitace pro ukončení buď toho, nebo onoho scénáře.
Myslím, Petře, že toto je všechno, co může být v této době řečeno o této
záležitosti. Jestliže bude potřebné, nutné a možné, můžeme se vrátit k tomuto
tématu někdy v budoucnu. V tomto časovém bodě si potřebuješ dát přestávku.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za toto plodné vysvětlení. Velmi mě potěšilo. Takže
příště - pokud bude nějaké příště.
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Dialog 133
16. - 17. dubna 2000
Peter: Dnes nemám osobně nijaké otázky multivesmírného charakteru. Ani
jsem žádné takové otázky od nikoho nedostal. Jen se hlásím, abych zjistil, zda
tentokrát nemáš Ty něco, co bys nám oznámil. I když, přece jen mám jednu
obyčejnou starost, která se týká něčeho, co bylo uvedeno na konci Dialogu 131
ohledně důvodů mého chování během mé tvrdé zkoušky v listopadu minulého
roku. V tomto Dialogu bylo uvedeno, že jakákoliv reakce na mé chování, která
by vyvolala pocity ublížení nebo smutku, pramení z jedincova stavu ega.
Obávám se, že někteří čtenáři toho příslušného textu se mohou cítit dotčeni
takovými závěry, zejména pokud jsou ve svém nitru přesvědčeni, že to tak
nebylo a že reagovali z legitimní pozice, nesouvisející s jejich egy.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, v jednom z předcházejících Dialogů, ve druhém
dílu, vám bylo všem v tomto ohledu naznačeno něco velmi důležitého.
Zopakujme si to. Jak víš, z pozice vaší lidské přirozenosti můžete být velice často
tak pevně a bez jakýchkoli pochybností přesvědčeni o správnosti svých pocitů
a/nebo závěrů týkajících se čehokoliv, že ať si o nich říká, kdo chce, co chce, a ať
by byly jakkoli nesprávné nebo nevhodné, nic není v tomto ohledu schopno
změnit váš názor. Nezapomínej, že někteří lidé mají nemírné schopnosti
ospravedlňovat, omlouvat a racionalizovat všechno, co jen chtějí. Když už
jednou upadnou do této modality ospravedlňování, racionalizace a omlouvání
svých pocitů nebo systémů víry ohledně čehokoliv, tak hluboko to pronikne do
jejich mysli, že jsou neotřesitelně přesvědčeni, že mají v té věci pravdu a všichni
ostatní se mýlí. V tom bodě jsou natolik přesvědčeni o pravdivosti své věci nebo
cokoliv by to bylo, že všechno, dokonce i co se týká jejich vlastní osobní intuice,
začne být ovládáno jejich systémem víry nebo přesvědčením. V tom případě
jejich ego ovládne jejich intuici nebo, lépe řečeno, jejich intuice se stane
nástrojem ospravedlňování a racionalizace čehokoliv, co jim jejich ego naznačí.
Toto je obvyklým nebezpečím pro všechny, kteří fungují z pozice své lidské
přirozenosti. A poněvadž i vy jako Moji představitelé máte tuto lidskou
přirozenost, bez ohledu na to, jak moc byste se pokoušeli fungovat mimo její
vliv a vnucování, přesto jste náchylní čas od času fungovat z té pozice. A
poněvadž je vaše lidská přirozenost zakořeněna ve vašem egu, v tom případě
logicky fungujete z pozice svého ega, a ze žádné jiné pozice. Abych to opět
zopakoval: Takové pocity, jako ublížení a smutek, jsou v podstatě svou povahou
negativními pocity. Jestliže jsou negativní, v tom případě nemohou pramenit ze
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žádného jiného zdroje vaší přirozenosti než z vaší lidské přirozenosti, a tedy
z vašeho ega.
Nuže každý, kdo by se ocitl v takové nepříjemné situaci, má minimálně dvě
možnosti volby: Za prvé, odmítnout všechno, co bylo o této záležitosti řečeno
na konci Dialogu 131. Odmítnutím toho by dotyčný jedinec setrval ve své
nevhodné víře ohledně této věci. V tom případě by byl obětí nesprávného
dojmu ohledně pravdivosti oněch závěrečných poznámek v uvedeném Dialogu
nebo ohledně čehokoli v té věci, a v důsledku toho by se držel zkreslení, nebo
dokonce lží ohledem své vlastní pozice v této věci. Kdyby to bylo takto, tak by
to znamenalo, že takový jedinec je nadále pod vlivem negativního stavu a svého
ega. Jeho/její tendence racionalizovat a ospravedlňovat svůj názor by ho/jí ale
natolik zaslepila, že by svou pozici viděl jako odůvodněnou, náležitou a
správnou, a pozici všech ostatních, kteří tvrdí něco úplně jiného, nebo dokonce
opačného, by viděl jako nesprávnou, nenáležitou a neopodstatněnou. Takto ve
většině případů funguje typická lidská přirozenost a její ego.
Za druhé, vaše reakce nebo odezva na cokoli, co bylo řečeno v závěrečných
poznámkách Dialogu 131, může být taková, že to přijmete a uznáte jako
správné a vhodné, což vám poskytne příležitost napravit svůj postoj a vidět věci
takové, jaké skutečně jsou, a ne takové, jak vás je nutí vidět nebo hodnotit vaše
lidská přirozenost a její ego prostřednictvím ospravedlňování, výmluvy a
racionalizace. S lidským egem je ten problém, že nesnese přiznání, že cokoliv,
co pociťuje, by mohlo být nesprávné, nevhodné nebo nepravdivé. Proto, aby se
vyhnulo těmto nesnesitelným pocitům, využívá svůj vlastní druh ‚logiky‘, pocitů,
‚intuice‘, ospravedlňování, racionalizace a výmluvy, aby se ve své vlastní pozici
v tomto ohledu cítilo pohodlně a neochvějně. Nic není pro lidské ego těžší než
si přiznat, že se mýlí v čemkoli, co cítí, co si myslí nebo o čem uvažuje. Takto
byla strukturována lidská přirozenost v jejích stavech ega. Jedním
z nejdůležitějších důvodů, proč jsou v takových situacích uváděla taková
prohlášení nebo připomínky, je dostat do vaší pozornosti tato fakta o lidské
přirozenosti a jejím egu a naučit se vyhnout jeho vlivu na sebe a na cokoliv, co
cítíte, co si myslíte, o čem uvažujete, co vidíte, slyšíte, čtete nebo cokoli, co
v tomto ohledu děláte.
Ano, vaší první reakcí na takové připomínky by byly pocity ublížení, odmítnutí,
smutku a podobné nepříznivé reakce. V takových situacích je obyčejně první
reakcí na ně reakce z pozice vašeho ega. Důvodem, proč je vaší úplně první
reakcí reakce z pozice vašeho ega, je zevnější pozice takových připomínek.
Koneckonců, takové připomínky v těchto případech nepřicházejí z vašeho
vlastního nitra, ale přicházejí od někoho jiného, kdo se z hlediska vaší vlastní
individuální pozice nachází v zevnější pozici. Kvůli tomuto uspořádání, protože
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tyto připomínky přišly odněkud odjinud než z vašeho vlastního nitra, úplně
první reakci aktivují z vašeho ega, které je umístěno ve vašich vlastních vnějších
stavech. Jak si pamatuješ, ego nemá ve vašem vlastním nitru nijaké postavení
nebo místo. V pravém nitru vládne vaše pravé ‚já jsem‘. Když už zjistíte, odkud
přichází vaše první reakce na takové připomínky, a jen co přijmete, že reakce
vašeho ega není nikdy vhodná, správná a k věci, budete schopni reagovat
z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, což je pozicí vašeho pravého nitra; a co je
vaší druhou, vhodnější odezvou nebo reakcí. A jelikož, logicky řečeno, jsem ve
stavu vašeho nitra Já, taková reakce přichází z Mé pozice ve vašem nitru.
V tomto případě všechno, co ohledně této nebo jakékoli jiné záležitosti
dostanete, přichází z pozice skutečné pravdy.
Jak tedy z této rozpravy vidíš, ve vaší pozici, majíce typickou lidskou
přirozenost, je nevyhnutelné mít úplně první reakci na cokoli vůbec z pozice
vašeho ega. Obrovská většina lidí by byla s takovou reakcí a s pozicí svého ega
spokojena. Neměli by žádnou touhu, motivaci, úmysl nebo tendenci jít ani
trochu dále nebo zkoumat pravdivost svých reakcí ega. A důvodem, proč by
neměli žádnou tendenci jít dál v tomto ohledu, je to, že ve většině případů
považují své ego za své pravé ‚já jsem‘. Tato falešná pozice jim poskytuje velmi
hodnověrné ospravedlňování, racionalizaci a výmluvu jakýchkoli reakcí, které
by mohli mít na cokoli vůbec. Kvůli faktu takového postoje necítí, že potřebují
jít dále při ověřování správnosti svých reakcí.
Avšak ve vaší individuální pozici, jako Moji praví představitelé na planetě Nula,
nejste pouze typickými lidmi. proto máte velký sklon nezastavit se při své první
reakci na cokoli a jasně poznat, že vaše první reakce pramení z vašeho lidského
stavu ega. Nejenže máte tento sklon, ale jste zodpovědní a povinní skládat účty
celému Mému pozitivnímu stavu, sobě a Mně osobně, na základě vaší
předchozí dohody a svobodné volby, že půjdete v tomto ohledu dál, daleko za
reakce vašeho ega. Ve skutečnosti máte manifestovat, ilustrovat a
demonstrovat vaši schopnost to učinit, aby se všichni poučili o základních
rozdílech mezi reakcí vašeho stavu ega, v porovnání s reakcí z vašeho pravého
‚já jsem‘. Abyste tak činili, jsou vám za tím účelem připravovány různé takové
situace, jako byla například situace popsaná na konci Dialogu 131. Situace
takového charakteru vám dávají příležitost poskytnout takové důležité poučení
a rozlišení.
Nuže, jak bylo uvedeno výše, vždy máte dvě možnosti volby, na základě kterých
můžete reagovat na tuto připomínku. Buď ji přijmout, a v důsledku toho změnit
svůj postoj z postoje svého ega na postoj svého pravého ‚já jsem‘; nebo ji
odmítnout, a nadále se cítit dotčeni, smutní a rozmrzelí ohledně toho, že jste
byli zvýrazněni v čemkoli, co jste pociťovali takovým způsobem. Volba je vaše.
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Ale také důsledky. Alternativy jsou v tomto ohledu zcela jasné. A proto nelze o
této záležitosti nic víc povědět.
Peter: Děkuji Ti velice za toto objasnění. Jak ale víš, každý, jsa typický člověk,
kdo by se mohl ocitnout v této situaci, by mohl docela dobře tvrdit nebo mě
obvinit, že pomocí Tebe - Pána Ježíše Krista - sám ospravedlňuji, racionalizuji a
omlouvám své chování a postoj a funguji tak ze svého vlastního stavu ega.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, ve tvém konkrétním případě máš minimálně dva
preventivní prostředky, které značně snižují schopnost toho, aby se to stalo. Za
prvé, jsi v procesu neustálého zkoumání pravdivosti čehokoli vůbec, co skrze
tebe přichází, pátraje a zkoumaje, zda je cokoli vůbec ovlivněno, iniciováno
nebo zda to pochází ze tvého ega ve formě ospravedlňování, racionalizace a
výmluvy, pokud jde o cokoli, co zapisuješ, nebo pokud jde o tvé chování, postoj
a reakci. Ve tvém případě, Petře, je tento konkrétní stav a proces tvé mysli věcí
téměř 24-hodinového každodenního výskytu. Za druhé, a to je nejdůležitější,
jak bylo uvedeno ve zmíněném Dialogu (131) a na mnoha jiných místech
v celém Mém Novém zjevení, pozice tebe jako transmitera Mého Nového
zjevení je úplně jiná než pozice kohokoli jiného. Ale toto vůbec neznamená, že
pozice kohokoli jiného je méně hodnotná, méně potřebná, méně významná a
méně důležitá než tvá, Petře. To pouze znamená, že je jiná - tečka. Každý, kdo
je v pozici transmitera Mého Nového zjevení, má zcela jiné zodpovědnosti a
životní styl v porovnání se všemi ostatními. Takže všechno, co se děje ve tvém
životě, Petře, ať je to cokoli a ať by to bylo jakkoli osobní, individuální,
soukromé, intimní a zdánlivě se netýkající Mého Nového zjevení, vždy to nějak
souvisí s něčím důležitým, co se týká buď Mého Nového zjevení a Mne osobně,
nebo nějakých významných duchovních záležitostí, které jsou využívány pro
aktivaci uvědomění si každého, kdo se angažuje s tebou, Petře, nebo s Mým
Novým zjevením, potřeby znovu přehodnotit, znovu zvážit, přebudovat nebo
změnit své chování, postoj, životní styl, pozici, vztahy, angažovanost či cokoli,
co je v tomto ohledu potřeba. Toto je skutečná role transmitera Mého Nového
zjevení. Kvůli tomu záležitost ospravedlňování, racionalizace a výmluvy
nepřichází v tomto případě do úvahy.
Ještě jednou, kdo čte tato slova, má možnost volby buď odmítnout pravdivost
tohoto prohlášení, nebo ho brát jako dané. Mohu vás ujistit, že nejste nuceni
přijmout vůbec nic, co se týká této záležitosti, ani vůbec nic, co je obsaženo
v celém Mém Novém zjevení. A tak to je. Proto nelze o této záležitosti nic víc
povědět.
Peter: Cením si Tvého vstupu v této věci a jsem Ti za to vděčný. Mám dojem, že
nyní bys chtěl hovořit o něčem jiném formou důležité připomínky.
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Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře, přesně tak. Ještě jednou, potřebujeme do
pozornosti každého (Mých představitelů) uvést záležitost potřeby připisování
všeho vůbec správnému zdroji. Jak víš, v podmínkách lidského ne-života a jeho
eg, které pramení ze všeobecných podmínek ne-života negativního stavu a jeho
eg, je běžným jevem nebo trendem, vrozeným jejich životnímu stylu, připisovat
vůbec všechno nesprávnému zdroji. Tento trend je logickým výsledkem
samotné přirozenosti a struktury ne-života negativního stavu, lidského neživota a jejich eg - připisovat věci nesprávnému zdroji. Jak si pamatuješ,
v negativním stavu a v lidském životě je všechno prezentováno takovým
způsobem, aby to ve vás vyvolalo přesvědčivý dojem, že věci vznikly někde
jinde, a ne při jejich zrození tam, kde původně skutečně vznikly. Například,
negativní stav a jeho lidský ne-život přisuzují původ věcí, podmínek, stavů,
atributů, rysů, vlastností a všeho ostatního svému vlastnímu úsilí nebo
vynalézavosti. Naproti tomu, například cokoliv, co znázorňuje negativní stav a
jeho lidský ne-život v nějakých negativních termínech nebo představách, je
připisováno něčemu nebo někomu jinému, ne z jejich pseudoživotů nebo neživotů. Máte tu tedy dva očividné extrémy: Jedním extrémem je připisování
věcí, podmínek, stavů, procesů, atributů, rysů, vlastností, postojů, chování atd.,
které nejsou jeho nebo které v žádném případě nepocházejí z něho; a druhým
extrémem je připisování všeho, co má negativní a škodlivý charakter, co je
samotným životem ne-života negativního stavu a jeho lidského ne-života,
někomu nebo něčemu jinému. Takto je v podstatě a v základě strukturován a
takto funguje negativní stav a všechny jeho derivace a lidský ne-život. Jinými
slovy, být takový je samotnou jejich přirozeností. Takto byl umožněn faktor
vynalezení, aktivace, nastolení a manifestace ne-života negativního stavu,
lidského ne-života a jejich příslušných eg.
Například, jestliže je v pravém životě pozitivního stavu všechno založeno na
připisování všech věcí, událostí, podmínek, stavů, procesů, atributů nebo všeho
ostatního vůbec správnému zdroji, potom v tom případě, kvůli zřeknutí se
tohoto uspořádání za účelem zplození něčeho, co nemá s tímto uspořádáním
nic společné, bylo nevyhnutelné jej obrátit připsáním všeho vůbec
nesprávnému zdroji. A takto vznikly zla, zkreslení a nepravdy. Přiřadit nebo
připsat cokoli vůbec něčemu nebo někomu, co/kdo není pravým zdrojem nebo
původcem toho, se považuje za zlý skutek. Vytvořit takový stav, a na základě
něj činit všechna prohlášení a domněnky, je klamné. Na druhou stranu, přiřadit
nebo přisoudit nebo připsat všechno vůbec pravému a ryzímu zdroji je dobrý a
pozitivní skutek, protože je pravdivý. V tomto ohledu může být z této situace
odvozen jeden aspekt definice pravdy všeobecně. Pravda je v jednom z jejích
aspektů definována jako přiřazení, přisouzení nebo připsání všeho a všech
správnému zdroji nebo prameni, ve všech směrech.
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Vezměme si jednoduchý příklad: Kdo nebo co je zdrojem všeho pozitivního,
dobrého, prospěšného, užitečného, plodného, pravdivého, šťastného,
radostného a příjemného ve všech jejich aspektech a odvozeninách? Jak je
možné zažít něco této povahy? Takové stavy, podmínky a atributy musí mít
nějaký pravý zdroj a pramen. Nestanou se jednoduše samy od sebe a samy o
sobě, zčistajasna nebo z ničeho a nikoho. Jak víš, vůbec všechno, aby to bylo a
existovalo, závisí na uvědomění si sebeuvědomění ‚já jsem‘, nebo v tomto
případě na jsoucnu a bytí sentientní mysli. Někdo musí takové atributy,
vlastnosti nebo rysy rozpoznat, uznat a přijmout. S touto strukturou je však ten
problém, že žádná sentientní mysl neobsahuje představu bytí zdrojem původu
těchto atributů, vlastností a rysů. A důvodem toho, proč sentientní mysl
neobsahuje tuto představu, je to, že si jasně uvědomuje, že není původcem
sebe samé nebo že není zdrojem svého vlastního života. Proto je sentientní
mysli umožněno, za prvé, aby rozpoznala, uznala a přijala fakt, že zdrojem
jejího původu je Někdo jiný, a za druhé, že všechny takové atributy, vlastnosti
nebo rysy vycházejí ze stejného Zdroje. Jestliže jakákoliv sentientní mysl přijme
tato fakta jako hmatatelné, reálné, logické a realistické jevy, v tom případě
ustavuje život pravdy a stává se nositelem dobra a všech jeho blažeností. Je
dobré znát a praktikovat pravdu. Je pravdou, že dobrota života je zakořeněna
v rozpoznání, uznání, přijetí a praktikování této axiomatické pravdy. Jakýkoliv
odklon od těchto skutečností nastoluje něco, co má úplně opačné a odlišné
vlastnosti, rysy a atributy, které nemají absolutně nic společné s čímkoli
v realitě pravého života pozitivního stavu.
Nuže, proč hovoříme v této době o těchto samozřejmých záležitostech?
Abychom vám zas a znovu připomněli, že nikdo, kdo je relativní, ať se nachází
nebo ať je umístěn v jakémkoli typu života nebo ne-života, nemůže být svým
vlastním zdrojem ničeho pozitivního, dobrého, prospěšného, užitečného,
pravdivého atd. Problém s negativním stavem a jeho lidským ne-životem je ten,
že to přisuzuje, připisuje nebo přiřazuje sobě samému; zatímco zároveň cokoli
zlé, falešné, zkreslené atd. připisuje, přisuzuje nebo přiřazuje někomu nebo
něčemu jinému. Dobrý příklad této situace lze najít u někoho na vaší planetě
nebo u kohokoli v zóně vymístění, kdo nejenže se zdá být pozitivní, dobrý,
prospěšný, užitečný, plodný, pravdomluvný atd., ale kdo tak i jedná a také se
tak chová - z hlediska zevního pozorování. Nuže, jaké jsou určující faktory,
pokud takový jedinec je či není skutečně takový v pravé realitě svého vlastního
individuálního, osobního, jedinečného a nekonečně odlišného jsoucna a bytí
nebo pseudojsoucna a pseudobytí? Tyto faktory jsou zakořeněny v tom, komu
nebo čemu dotyčný jedinec připisuje, přisuzuje nebo přiřazuje takové
vlastnosti, rysy, atributy, skutky nebo chování. Jestliže je z hloubi svého srdce,
ve svém vlastním stavu nitra, a pouze z pozice toho nitra, s plným ztotožněním
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se s tím nitrem, přiřazuje, přisuzuje nebo připisuje správnému zdroji, v tom
případě můžete považovat jeho/její dobré, pozitivní, prospěšné, užitečné,
produktivní, konstruktivní, tvořivé a plodné chování, skutky, činy, výstupy či
cokoli, co máte, za pravé a ryzí a jeho/ji za člena pozitivního stavu, bez ohledu
na to, kde nebo v které době je v každém jednotlivém čase/stavu fyzicky
situován/a nebo umístěn/a. V tom případě jsou jeho/její zevnější chování a
vystupování, jelikož pramení z nitra, potvrzovány a verifikovány jeho/jejím
nitrem jako pravdivé a ryzí.
Na druhou stranu, jestliže je dotyčný jedinec připisuje nesprávnému zdroji, buď
sobě, nebo někomu či něčemu jinému, kdo/co není zdrojem jejich původu,
v tom případě žije v nepravdách té situace, ať se ten jedinec projevuje navenek
jakkoli. Protože je uznání a přijetí této falešné situace jako pravdy v té věci
nepravdivé, dotyčný jedinec procesem jednání podle ní nastoluje zlovolnost
takového činu. Jinými slovy, tím, že někdo přijme něco nepravdivé jako jedinou
pravdu, samotným činem toho přijetí produkuje zlo. Tak začíná žít životem (neživotem) zel a nepravd.
Co vám říká tato situace? Říká vám dvě věci: Za prvé, jestliže se někdo nějak
jeví, nebo je dokonce skutečně takový navenek, neznamená to, že je v sobě a
sám o sobě skutečně takový vnitřně. A protože pro pravou realitu toho, kdo je
kdo nebo z jakých důvodů dělá všechno vůbec, a proč se jeví tak, jak se jeví, se
počítá vnitřní stav mysli, jen z této pozice lze skutečně určit, zda ten jedinec je
či není takový. Jestliže ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti přisuzuje nebo
připisuje nebo přisvojuje svou pozitivitu, dobrotu, prospěšnost, užitečnost a
všechno ostatní této povahy správnému zdroji, v tomto případě Mně jako jejich
Absolutnímu Zdroji, v tom případě je skutečně takový a je pravým členem
pozitivního stavu. Jestliže to však ve svém nitru dělá pro svou vlastní slávu,
pověst, uznání, vyzdvihování a chlubení se, a tím faktorem je přisuzuje,
přisvojuje nebo připisuje sobě samému/samé, jako by byl jejich zdrojem
samostatně a sám/sama o sobě, ať by navenek jakkoli popíral, že je to tak, i
kdyby navenek tvrdil, že přicházejí ode Mne, v pravé realitě svého vlastního,
osobního, individuálního, soukromého, intimního nitra a odlišného já by takový
nebyl.
Za druhé, Má Božská Prozřetelnost využívá tuto situaci na to, aby takovým
jedincům umožnila konat pozitivní, dobré, prospěšné, produktivní,
konstruktivní a tvořivé skutky té povahy, i když jsou jejich úmysly a motivace
v tomto ohledu nesprávné, falešné nebo zlé, aby všem poskytla něco, co
pramení přímo ze Mne a co není důsledkem jejich bytí integrální složkou neživota negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg. To, jak musíte chápat
toto prohlášení, spočívá ve faktu, že jakákoliv možnost vůbec konat takové
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skutky, činy nebo být takový, ať je vnitřně a/nebo navenek stav jedincovy mysli
jakýkoliv, pochází z Mé přítomnosti ve schopnosti takového jedince volit a
měnit se. Jestliže v konečném smyslu a ve všech smyslech vůbec Já, Pán Ježíš
Kristus, jsem jediný Absolutní Zdroj, Původce a Možnost jakýchkoli takových
skutků nebo pozitivity, dobroty, tvořivosti, produktivity, konstruktivnosti atd.,
tím faktorem, že jsem ten Zdroj a Původ Sám/Sama v sobě, Sám/Sama o Sobě,
Sám/Sama od Sebe a Sám/Sama ze Sebe, vůbec nikdo, a toto platí v absolutním
smyslu, nemůže být pozitivní, dobrý, prospěšný, užitečný, plodný atd.
samostatně, sám/sama o sobě, sám/sama od sebe a sám/sama ze sebe. Může
být takový/taková jen a pouze podle Mě, prostřednictvím Mě, skrze Mě a ze
Mě v sobě. To, zda rozpozná, uzná a přijme, že to je či není Absolutní Pravda, je
úplně jiná věc.
Nuže, chci vás ujistit, že tento požadavek nesleduje Můj vlastní prospěch, nebo
že bych jej od vás požadoval proto, abyste Mě oslavovali, chválili nebo
povyšovali nebo abyste dělali cokoli takového charakteru, ale je kvůli Samotné
Absolutní Pravdě. Jestliže znáte a přijímáte pravdu, osvobodí vás to od vlivu
čehokoli falešného, zlého a negativního. Jestliže jste v pravdě a jestliže tu
pravdu žijete, jste v dobru lásky, a tím faktorem jste v pozitivním stavu. Toto je
jediný způsob, jak se vyhnout tomu, abyste byli pod vládou negativního stavu,
jehož ne-život je zakořeněn ve zlech, nepravdách a zkresleních. Takže
v podstatě a v pravé realitě tohoto požadavku rozpoznat, uznat a přijmout
tento fakt je pro vaše vlastní dobro, protože je to pravda. A pokud je to pravda,
je to z pozitivního stavu, a tedy ze Mne. Přijmout tuto pravdu vlastně znamená
přijmout Mne jako jediný Zdroj Absolutního Dobra a Pravdy. Na základě faktoru
přijetí tohoto jste nepřetržitě plněni Mým Pravým Životem. Tím faktorem tedy
žijete a jste naživu. Cokoli jiné produkuje ne-život negativního stavu, lidský neživot a jejich ega, které si rády přisuzují, přisvojují nebo připisují všechno tohoto
charakteru.
Za současného stavu věcí, tak jak je vytvářejí renegáti a jejich poskoci, budete
vidět víc a více tento typ manifestace na planetě Nula i jinde. Jinými slovy, aby
všechny udrželi v negativním stavu a aby negativní stav vykreslili jako pozitivní a
dobrý, jeho síly umožní, aby se mezi lidmi a ostatními tvory a sub-tvory objevilo
všechno pozitivní a dobré, s ujištěním, že oni jsou původcem nebo zdrojem
toho všeho. Přijetím této lži bude každý nadále přebývat v ne-životě
negativního stavu. A věřte Mi, dokonce ani pro vás, Mé představitele na
planetě Nula, nebude snadné se nechytit do této konkrétní pasti. Když uvidíte,
jak je někdo tak dobrý, tak pozitivní, tak prospěšný, tak užitečný, tak laskavý
atd., budete mít tendenci vidět tu osobu jako někoho, kdo reprezentuje Mě.
V tom, že takovou osobu budete takto vidět, je v jistém smyslu zrnko pravdy.
To, jak máte chápat toto prohlášení, spočívá ve faktu, že schopnost nějakého
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jedince být takový pochází ze Mne, protože Já jsem mu/jí umožnil, aby byl
takový/taková. Ale ve vztahu k samotnému tomu jedinci to všechno bude
záviset na tom, komu nebo čemu přisoudí, přisvojí nebo připíše takové rysy
nebo vlastnosti. To určí jeho/její pozici nebo umístění v hierarchii duchovní
organizace, nebo zda je v pozitivním stavu, respektive v negativním stavu.
Chci, abyste pochopili, že kdybych neměl být Absolutně Dobrý, Pozitivní,
Prospěšný, Užitečný, plodný atd., v tom případě by vůbec nikdo nemohl být
takový, ať by se nacházel nebo ať by byl umístěn kdekoli a v jakémkoli čase. To,
aby mohl být kdokoliv takový, je jedno komu nebo čemu přisoudí, přisvojí nebo
připíše takové rysy a vlastnosti, je možné jen a pouze proto, že Já jsem
takový/taková v absolutním smyslu. Jinak by takové ideje, být takový, a
následné chování v souladu s takovými idejemi nemohly vůbec přijít nikomu na
mysl. Zároveň tím, že umožňuji takové chování, postoje, skutky, produktivitu
atd., bez ohledu na to, kdo to je nebo jak moc Mě takový jedinec rozpoznává,
uznává a přijímá jako jejich jediný Zdroj, zabezpečuji pro všechny úrovně
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí, aby jimi pronikla nebo je prozářila
pravá přirozenost pozitivního stavu a Má Pravá Absolutní Přirozenost (i když je
tento fakt ve sféře negativního stavu a dokonce velmi často i lidmi popírán).
Tímto okamžikem se nikdo nemůže ocitnout ve stavu totálního a kompletního,
či dokonce absolutního zla a nepravdy. Toto je věcí zachování zbytků nebo
pozůstatků něčeho v každém, co pochází přímo ze Mne. Díky tomuto zachování
bude moct být každý v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě spasen
- až na to přijde čas. A toto je všechno, čím jsem chtěl v této chvíli přispět.
Peter: Moc Ti děkuji za toto aktuální opakování. Jak víš, během záznamu tohoto
Dialogu jsem dostal zajímavý dopis (e-mailem) od jistého pána z Německa,
který vyjádřil vážné pochybnosti o tom, že Ty, Pán Ježíš Kristus, jsi jediný pravý
Bůh. Jeho případ byl zahrnut do závěrečných poznámek Dialogu 128. Dotyčný
pán se v těch poznámkách poznal a reagoval zmíněným dopisem. Dovol mi
citovat některé pasáže toho dopisu. Takže, tady to je: ‚Za prvé, vůbec NEVÍM,
kdo nebo co Pán Ježíš Kristus skutečně JE nebo NENÍ, samozřejmě, kromě mého
poznání příslušných informací, které mi On/Ona dal/dala v knihách TNR (The
New Revelation - Nové zjevení - pozn. překl.). Za druhé, prohlášení Pána Ježíše
Krista, že On/Ona je Jediný Pravý Bůh - v tom smyslu, že On/Ona je Jediný Pravý
Stvořitel všeho a všech, včetně mě osobně - jednoduše nemohu uvěřit bez toho,
abych měl nějaký zkušenostní důkaz, jakýkoliv jediný důkaz! Kdybych
JEDNODUŠE věřil takovému prohlášení Autora idejí v Dialozích, znamenalo by to
zcela se vzdát jakékoliv racionality svého rozumového procesu! Za třetí, toto
neznamená, že popírám, že Pán Ježíš Kristus je Jediný Pravý Bůh; tedy NEVĚŘÍM,
že není...! ...Přece ale, jak se mám postavit k prohlášení Pána Ježíše Krista, že
On/Ona je Jediný Pravý Bůh?! Dívaje se na to logicky, vidím tyto alternativy: 1.
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Říká absolutní pravdu! 2. Vědomě neříká vždy pravdu - z nějakých důvodů, které
zná jen On/Ona! Nebo proto, že je nějaký druh super ega... 3. Nevědomě se
mýlí, když si myslí, že je Jediný Pravý Bůh! Možná je nevědomou částí
samotného Petra, nebo nějakou rafinovanou duchovní bytostí, která věří, že je
Jediný Pravý Bůh.‘
‚Nuže, jak rozhodnout, co je správné? Pravděpodobně by to bylo jednoduše
racionální poprosit Pána Ježíše Krista, aby dokázal, že je Jediný Pravý Bůh, nebo
aby každému umožnil mít jasné, systematické zkušenosti, aby se víc a více
přesvědčil. Má otázka tedy zní: Jak nebo jakými prostředky, zážitky, nahlížením,
nebo čímkoli může nějaký čtenář knih TNR dospět k definitivnímu závěru, že Ty,
Pán Ježíš Kristus, jsi Jediný Pravý Bůh? Jaký by byl rozdíl - ze strany nějakého
čtenáře TNR a v jeho postoji - mezi tím, kdyby VĚŘIL, že Ty, Pán Ježíš Kristus, jsi
Jediný Pravý Bůh; kdyby to VĚDĚL; kdyby to PŘIJAL; a kdyby to ZAŽIL? Může mít
nějaký čtenář idejí knih TNR nějaký prospěch z jejich studia bez toho, že by věřil,
že Ty, Pán Ježíš Kristus, jsi Jediný Pravý Bůh? Jak lze definovat pravdu?‘ Konec
vybraných pasáží z autorova dopisu. Chtěl bys nějakým způsobem reagovat na
záležitosti vznesené v tomto dopisu? Jak vidím, týká se to nejdůležitější
záležitosti ze všech - Tvé Pravé Přirozenosti a toho, Kdo skutečně jsi.
Pán Ježíš Kristus: Než se budu věnovat zmíněné záležitosti vznesené tím pánem
z Německa, chci mu vyjádřit Své osobní poděkování za to, že poslal ten dopis a
že byl upřímný a otevřený ohledně nejdůležitějšího duchovního faktoru,
týkajícího se Mé Pravé Přirozenosti. Jak víš, ve druhé kapitole Nového zjevení
Pána Ježíše Krista bylo mnoho zjeveno o této záležitosti. A nejen to, ale bylo
popsáno nejméně sedm různých předpokladů, týkajících se toho, jak lidé na
planetě Nula i ostatní tvorové a sub-tvorové v zóně vymístění pojímají Moji
Přirozenost. Zároveň ta kapitola, jakož i celá Velká kniha, jasně popisovala, jak
došlo k Mé Nové Přirozenosti nebo jak byla získána a jak jsem se stal jediným
PRAVÝM BOHEM. Samozřejmě, pro dotyčného pána není nic, co je uvedeno o
Mně, o Mé Přirozenosti a o Mém bytí jediným Pravým Bohem v té knize nebo
v jakýchkoli jiných zdrojích Mého Nového zjevení dostatečným zkušenostním
důkazem, nebo ani jediným důkazem o těchto skutečnostech. V podstatě celý
jeho dopis je o nedostatku jakéhokoliv osobního, postupného, zkušenostního
důkazu nebo jakéhokoliv přesvědčivého důkazu, že Já jsem skutečně jediný
Pravý Bůh a že žádný jiný není.
Podívejme se, z jaké pozice přichází tento požadavek. Je to typická lidská
pozice. Z té pozice je to vnímáno tak, že cokoli, co uvádí Autor idejí v Dialozích,
je mimo jakoukoliv racionalitu rozumového procesu, a proto musí být všechno
v Mém Novém zjevení bráno naslepo, bez jakéhokoli skutečného nebo
empirického svědectví a důkazu. Tento předpoklad dává Mé Nové zjevení do
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jednoho pytle se všemi ostatními náboženstvími, která existují na vaší planetě a
v zóně vymístění, nebo s jakýmikoli jinými duchovními hnutími, která od svých
věrných následovníků vyžadují, aby přijali všechno, co učí, na slepou víru. Jak
víš, v celém Mém Novém zjevení je takový přístup zcela odmítán. A nejenže je
odmítán, ale od svých čtenářů vyžaduje osobní, individuální a vnitřní potvrzení,
ověření a zdůvodnění jejich logikou, racionalitou, rozumovým procesem a
intuicí z pozice jejich vlastního nitra.
Na druhou stranu, jak byla zformována typická lidská racionalita a její rozumový
proces? Jaký je to druh racionality a rozumového procesu? Odpověď na tuto
otázku musíte hledat ve struktuře, dynamice a povaze typické lidské mysli a
v tom, jak nebo jakými prostředky a za jakým účelem ji původní fabrikátoři,
takzvaní pseudotvůrci, zfabrikovali. Jak si pamatuješ, v původním projektu této
fabrikace byl dán důraz na odvrácení nebo značné ztížení, nebo dokonce na
znemožnění hledání odpovědí na jakékoli otázky v pravém duchovním zdroji,
umístěném v nitru každého, nebo v jeho/její pravé duchovní mysli. Jednoduše
řečeno, aby se do lidské mysli vložily všemožné pochybnosti a nejistota ohledně
nejdůležitějšího faktoru jejich jsoucna a bytí - náležitého pojímá, chápání a
přijetí Mé Pravé Přirozenosti - a ohledně Mého bytí jediným Pravým Bohem,
bylo nutné uzavřít jakýkoliv přístup ke stavu jejich nitra nebo k jejich duchovní
mysli a znemožnit vyhledání jakéhokoliv zkušenostního, racionálního,
logického, rozumného, intuitivního či jakéhokoli jiného typu svědectví nebo
důkazu, že jsem to, co o Sobě tvrdím - jediný Pravý Absolutní Bůh, a že žádný
jiný není. Takové svědectví nebo důkaz lze najít jen a pouze ve svém nitru nebo
ve své duchovní mysli.
Jak víš, aby byl vynalezen, aktivován a ustanoven pseudoživot negativního stavu
a jeho lidský pseudoživot nebo ne-život, bylo nutné vzdát se tohoto uspořádání
- hledání všech odpovědí na všechny své otázky v pravém zdroji všepoznání - ve
Mne, ve stavu duchovní mysli každého nebo ve stavu nitra každého. Bylo tedy
nezbytné úplně uzavřít jakýkoliv přístup k tomu stavu a nastolit odlišný způsob
získávání poznání o čemkoliv, nejen o Mně a o Mé Přirozenosti. Proto byl
nastolen odlišný typ racionality a její proces uvažování - typický lidský, jenž je
nucen hledat všechny odpovědi na své otázky ze stavu svého zevnějšku nebo ze
samotného zevnějšku. Jestliže by nebylo provedeno takové opatření, nikdy by
nemohlo dojít ke škodlivému uskutečnění se negativního stavu, lidského neživota a jejich eg.
Z těchto faktů můžete vidět, že současná struktura a povaha lidské racionality a
jejích procesů uvažování byla formována takovým způsobem, aby si vyžadovala
jakékoliv svědectví nebo důkaz o čemkoli vůbec odněkud nebo od něčeho, kde
nebo v čem vůbec není k dispozici skutečné svědectví nebo důkaz. Aby však lstí
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ošálili lidskou mysl při jejím procesu uvažování a racionality, aby uvěřila, že
jediné pravé odpovědi na jakékoli otázky jsou s empirickou a zkušenostní
jistotou obsaženy mimo její vlastní stavy a podmínky, lidé byli uvedeni do
pozice, aby měli jediný sklon, přijímat jako logické, rozumné a racionální jedině
to, co by bylo potvrzeno nějakým zevnějším svědectvím nebo důkazem. A
protože v zevních faktorech neexistuje vůbec nic, co by bylo schopno plně a
kompletně, bez jakýchkoli pochybností, poskytnout takové svědectví nebo
důkaz, lidská mysl nemá při své současné přirozenosti a struktuře žádné jiné
východisko než zpochybňovat nebo odmítat jakékoli závěry, které jsou jí
nabízeny z jakéhokoliv jiného stavu nebo pozice.
Kvůli faktu, že lidem byla uzavřena cesta k pravému zdroji jakéhokoliv
pravdivého, správného a náležitého poznání, všechno, co je jim prezentováno,
nemá v pravé realitě jsoucna a bytí nijakou platnost. Tudíž, aby byla lidem
poskytnuta nějaká cesta ven z této nepříznivé prekérní situace, čas od času je
třeba jim dát o těchto faktech přímé zjevení ode Mne. Na základě samotné své
přirozenosti jsou v tomto ohledu uvedeni do pozice svobodné vůle a volby přijmout či nepřijmout cokoliv, co se jim takovými prostředky uvádí. Tento
konkrétní požadavek pramení z účelu, kvůli kterému bylo lidskému životu (neživotu) dovoleno se uskutečnit, a ze specifické role, jež sehrávají lidé v souhrnu
toho všeho. Abych to zas a znovu zopakoval: Lidský život (ne-život) není jako
takový a sám o sobě definitivní volbou. Toto je něco, co musí mít každý
neustále na paměti. Jinak nelze získat nijaké správné chápání pravého účelu
lidského života (ne-života). Jak si pamatuješ, a toto opakuji stále dokola, role
lidí a celý jejich život (ne-život) jsou zakořeněny v demonstraci a ilustraci toho,
co si nevolit, jaký nebýt, jak si nezdůvodňovat, jak neuvažovat, kde nehledat
nijaké svědectví nebo důkaz vůbec něčeho, jak se nechovat, jak nenavazovat
vztahy, jak nevěřit, jak nemilovat a/nebo se nemilovat, jak nepojímat duchovní
faktory čehokoli vůbec, a zejména Mé Pravé Přirozenosti, a jak nedělat všechno
vůbec. V této roli lidí spočívá pravý význam jejich lidského života (ne-života).
Kvůli této pozici a roli, kterou lidé zaujímají, by jakýkoliv pokus najít nějaké
svědectví nebo důkaz prostřednictvím typické lidské logiky, racionality a jejího
rozumového procesu nevedl nikam. A nejenže by nikam nevedl, ale dostal by
člověka do pozice odmítnutí čehokoliv, co mu/jí je uváděno prostřednictvím
takzvaného typického lidského zkušenostního svědectví nebo důkazu o čemkoli
vůbec. S uváděním takového zkušenostního svědectví nebo důkazu lidem je ten
problém, že by to přicházelo z jejich zevnějšku, ve kterém je zakořeněn význam
a funkce jejich vlastního života (ne-života). Jestliže jim poskytnete jakékoliv
hmatatelné a přesvědčivé svědectví nebo důkaz ohledně Mě a Mé Pravé
Přirozenosti nebo ohledně toho, že jsem jediný Pravý Bůh, za současně
existujících podmínek role a funkce lidí, na základě faktoru, že by takové
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svědectví nebo důkaz přišli z jejich zevnějšku - prostřednictvím jejich vnější
racionality, logiky a procesu uvažování a prostřednictvím jejich vnější
zkušenostní nebo empirické modality - navěky by byli uvězněni v této zevnější
modalitě ne-života a na neurčito by byli uvedeni do definitivní volby. Přijmout
lidský stav, postavení, roli, pozici či cokoliv, z čeho pozůstává lidský ne-život,
jako definitivní volbu, znamená uvěznit je navěky ve stavu zevnějšku a potvrdit
pravdivost a nefalšovanost něčeho, co nemá v sobě a samo o sobě žádnou
pravdivost a nefalšovanost. Kdyby se mělo stát něco takového, lidé by nebyli
schopni získat žádné pravdivé poznání vůbec o ničem. Proto by byli odsouzeni
žít ve zlech, nepravdách a zkresleních svého ne-života. Takový výsledek by
anuloval jakoukoliv možnost, aby byli spaseni ze svého druhu života (ne-života),
protože, jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, tím faktorem by si zvnitřnili svůj
zevnějšek a externalizovali své niternosti. Tím by natrvalo nastolili na hlavu
postavený styl vnímání, chápání a pojímání pravé reality všech a všeho.
Toto je důvod, proč lidem, kteří jsou ve stavu a roli demonstrace a ilustrace
toho, co si nevolit a jaký nebýt všeobecně, nemůže být dáno žádné vnější,
lidsky racionální, empirické, logické nebo zkušenostní svědectví nebo důkaz o
nijakých duchovních záležitostech, a zejména a zvláště o Mně o tom, že jsem
jediný Pravý Bůh. Pamatujete se, co jsem odpověděl farizejům, kteří ode Mne
požadovali takové vnější svědectví nebo důkaz) znamení) ohledně Mých
tvrzení, odkud jsem přišel a kdo skutečně jsem? Význam tohoto výjevu byl
vysvětlen v jednom z nejnovějších Dialogů. Důvod, proč nemůže být nikomu
v lidském životě (ne-životě) dáno takové zevnější, takzvané racionální a
rozumově zkušenostní svědectví nebo důkaz, jestliže je ještě stále v lidském
stavu, pozici a roli, byl vysvětlen výše a ve zmíněném Dialogu.
Na druhou stranu, skutečně si myslíte, že, jsouce typickými lidmi, byste
akceptovali bezpodmínečně a bez jakýchkoli pochybností jako Absolutní Pravdu
něco, co říkám, nebo něco, co se týká toho, Kdo jsem a jaká je Má pravá
Přirozenost, nebo že Já jsem jediný Pravý Bůh, kdybych vyhověl vašemu přání
mít svědectví nebo důkaz o těchto faktech vašim typickým lidským způsobem
prožívání čehokoli vůbec - zkušenostně, racionálně, procesem uvažování,
empiricky, vnějšími smyslovými prostředky nebo čímkoli vůbec, co máte
k dispozici v repertoáru vaší lidské mysli? Nelžete sami sobě! Protože jste typičtí
lidé, ve své lidské přirozenosti byste přišli se všemožnými pseudohodnověrnými
racionalizacemi, ospravedlněními a výmluvami, proč neberete do úvahy nebo
nepřijímáte, nebo proč nevěříte tomu, co je vám předkládáno takovými
prostředky jako pravá realita a jako něco, co by vás bylo schopno nad
jakoukoliv pochybnost přesvědčit, že nyní máte nevyvratitelné svědectví nebo
důkaz o tom, že jsem to, co o Sobě tvrdím, nebo o čemkoli vůbec v této věci.
Velice brzy, nebo okamžitě byste začali zpochybňovat své vlastní smysly a své
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vlastní osobní zážitky v tomto ohledu a měli byste tendenci je odmítnout jako
něco, co bylo výtvorem vaší představivosti nebo vašeho toužebného přání,
nebo vašich vlastních osobních subjektivních přání získat pokoj mysli a
uspokojit touhu vaší racionální mysli mít takové zážitky.
Dovol Mi, abych vám připomenul něco, co jsem uvedl do pozornosti těch, kteří
naslouchali, co jsem musel říct během svého pobytu na planetě Nula.
Pamatujete se na podobenství o boháči a chuďasi Lazarovi, zaznamenaném
v evangelii podle Lukáše, kapitola 16, verše 19-31? V té příhodě je obsaženo
tajemství toho, o čem tady nyní hovoříme. Boháč byl v jednom z pekel a
prožíval jistá jeho vlastní osobní muka a utrpení. Na druhou stranu, Lazar, onen
chuďas, byl v nebeské blaženosti, jsa se svým předkem Abrahámem. Když
boháč uviděl Lazara na tom místě, prosil Abraháma, aby poslal Lazara, aby mu
pomohl zmírnit jeho utrpení. Samozřejmě, Abrahám mu odpověděl, že mezi
stavem a pozicí boháče a stavem a pozicí Lazara neexistuje žádné možné
spojení. Boháč tedy akceptujíce tento stav prosil Abraháma, který
reprezentoval Mě, aby poslal Lazara zpět do jeho bývalého domova na planetě
Nula, ke všem jeho příbuzným, aby je varoval ohledně důsledků, výsledků a
následků jejich negativního a zlého životního stylu, aby se předešlo tomu, že se
dostanou do stejného stavu a pozice, ve kterých se nacházel samotný boháč.
Na tuto prosbu Abrahám boháčovi odpověděl, že jeho příbuzní (v tomto
případě všichni lidé) mají Mojžíše a proroky. Kdyby je poslouchali, zabránilo by
se tomu, aby se dostali do toho stavu a pozice. Nato zase boháč odvětil, že jestli
se k nim vrátí někdo z mrtvých, budou činit pokání. A Abrahám odpověděl, že
pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal
z mrtvých.
Co může být zkušenostnější a přesvědčivější, než kdyby někdo vstal z mrtvých a
kdyby vám pověděl všechno o tom, jaké to je na druhé straně, jako i například o
tom, že Já jsem jediný Pravý Bůh? Protože jste ale typičtí lidé, měli byste
tendenci ignorovat cokoliv, co by vám takový jedinec tvrdil. Tuto příhodu byste
mohli analogizovat se současnou situací pána z Německa. Dal jsem vám Své
Nové zjevení a všechny jeho principy a ideje. Jestliže vás ony ve své logice,
kompaktnosti, kráse, smyslu, racionalitě a všem ostatním, co obsahují, nejsou
schopny přesvědčit o pravdivosti svých tvrzení, a především o tom, Kdo jsem a
jaká je Moje Pravá Přirozenost, a že Já jsem jediný Pravý Bůh a že žádný jiný
není, potom v tom případě pokud jste ve svém lidském životě (ne-životě), nic
jiné by to nebylo schopno učinit, ať by to bylo jakkoliv racionální, zkušenostní,
empirické, smyslové nebo jakékoli jiné. Ještě jednou, nelžete sami sobě, že by
vám to zajistilo očekávaný a žádoucí výsledek. Mohu vás ujistit, že ne!
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Takto byla uspořádána lidská mysl z výše uvedených příčin. A dotyčný pán
očividně souhlasil, že bude ilustrovat a demonstrovat tuto situaci svým vlastním
osobním, soukromým, intimním, individuálním, jedinečným a nekonečně
odlišným postojem, co se týká Mne a Mé Pravé Přirozenosti a co se týká
záležitosti, zda Já - Pán Ježíš Kristus - jsem, nebo nejsem jediný Pravý Bůh. Toto
se dohodl učinit nebo takový se dohodl být. Nuže, to, zda tato fakta přijme či
ne, je zcela na něm. Kvůli jeho pozici a roli, jakož i kvůli pozici a roli kteréhokoliv
člověka na planetě Nula, však nemohou být poskytnuty žádné jiné prostředky,
aby někoho, pokud je v lidském životě (ne-životě), požadovaným empirickým
nebo zkušenostním svědectvím nebo důkazem přesvědčili, zda něco, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, je nebo není pravda. Proto by bylo pro něj i
pro kohokoliv jiného duchovně velmi nebezpečné poskytnout mu/jim během
jeho/jejich služební cesty na planetě Nula jasným systematický zážitek, aby se
víc a více přesvědčil, že Já jsem jediný Pravý Bůh. Takové svědectví nebo důkaz,
získané těmito typy vnějších prostředků, by byly vnucující.
Proto by jejich platnost v niternosti jedince, kde se vůbec něco počítá, byla
anulována. Jedině tak může být cokoli vůbec platné a přesvědčivé v duchovních
věcech a v souvislosti se Mnou a s Mojí Pravou Přirozeností, jestliže to přichází
z nejniternějšího stavu jedincova duchovního Já procesem jeho/jejího vnitřního
intuitivního, logického a racionálního rozlišování a jasného pocitu, že něco je
nebo není pravda. Jakékoli jiné způsoby jsou v těchto věcech úplně a
kompletně zavádějící a falešné. Ještě jednou, buď tento fakt přijmete, nebo jej
odmítnete. Tak či onak, volba je vaše. A nic více nelze o tom říci.
Jak sis všiml, během diskuse o této záležitosti bylo výše mnohokrát zdůrazněno,
že tato situace, s potřebou mít nějaký typ zkušenostního nebo empirického
svědectví nebo důkazu o Mně a o všech ostatních duchovních záležitostech,
týkajících se Mě nebo čehokoliv jiného, existuje pouze během vaší služební
cesty na planetě Nula nebo dokud žijete v lidském ne-životě. Potřeba tohoto
uspořádání byla definována výše, jakož i mnohokrát v těchto Dialozích i
v ostatních zdrojích Mého Nového zjevení. Na druhou stranu, nikde v Mém
Novém zjevení není uvedeno, že nebudete mít takové svědectví nebo důkaz
v jiném stavu, na jiném místě, nebo v jiné pozici, než je váš lidský život (neživot). Mohu vás ubezpečit, že poté, co opustíte svůj lidský ne-život nebo poté,
co završíte svou specifickou služební cestu na planetě Nula, vám takové
požadované a potřebné svědectví nebo důkaz budou nad jakoukoliv
pochybnost poskytnuty. Jak si pamatuješ z Velké knihy, bylo tam uvedeno, že Já
osobně a individuálně se každému zjevím během jeho/jejího vlastního
Posledního soudu a poskytnu mu/jí takové přesvědčivé svědectví nebo důkaz,
že nebude mít v této ani v žádné jiné věci nijaké pochybnosti.
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Když už jste ve stavu své definitivní volby a když jste už mimo ilustrační a
demonstrační fázi svého poslání, prezentace takového přesvědčivého svědectví
nebo důkazu už více nemůže být na základě vnucení. Jestliže se komukoli vůbec
objevím v jeho/jejím nejniternějším stavu, v tom případě takový zážitek prýští
ze stavu jeho/jejího nitra. V tom stavu neexistují žádné vnucující faktory. Tam je
vše na základě svobodné vůle a svobodné volby. Proto je v tom stavu platnost
jakéhokoliv zážitku absolutní. Z takového stavu se nemohou zrodit žádné
pochybnosti. V lidském neživotě, stavu a kondici je přesný opak pravdou. Proto
jsou lidem, kvůli jejich spáse z jejich proklatého postavení, takové zkušenostní
nebo empirické zážitky, které by jim poskytli přesvědčivé svědectví nebo důkaz
o těch věcech, nedostupné. Jinak by byli navěky uvězněni ve své prokleté
kondici, jak bylo uvedeno výše. Znovu, buď toto logické prohlášení přijmete,
nebo ne. Volba je vaše. Jakož i důsledky - jak rádi tvrdíme a co i odráží pravdu
této věci.
Jak tedy z těchto skutečností vidíš, jednou z nejtěžších úkolů, pokud vůbec ne
nejtěžším, před kterým stojí celé lidstvo, nebo obrovská většina lidstva, je
přijmout Mě - Pána Ježíše Krista - jako Jediného Pravého Boha, a že jiný není.
Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, negativní stav nabízí lidské takzvané
vědomé racionální mysli obrovská množství důvodů, proč Mě nelze považovat
za Jediného Pravého Boha. A ať bys přišel s jakýmikoli svědectvími nebo důkazy,
nic by lidi nepřesvědčilo, že Já jsem Jediný Pravý Bůh. Abych zároveň opět
zdůraznil, co jsem odpověděl farizejům, když ode Mne požadovali, abych jim
poskytl taková svědectví nebo důkazy - nebudou vám dány žádné, dokud jste
na planetě Nula, s výjimkou Mého Nového zjevení a všech jeho idejí a principů.
V tomto případě je plnou zodpovědností a povinností každého, kdo čte Mé
Nové zjevení, aby učinil své vlastní rozhodnutí, založené na své vlastní
svobodné vůli a volbě, jakož i na svém vlastním osobním a individuálním
intuitivním rozlišení, zda to, co je v něm obsaženo, je či není pravda. Abych to
zopakoval: Nikomu nebudou dány žádné jiné prostředky nebo způsoby na
ověření těchto faktů, dokud přebývá na planetě Nula. Toto jsou skutečnosti
vašeho lidského života (ne-života).
Jestliže má kterýkoliv čtenář Mého Nového zjevení byť i jen trochu zdravého
rozumu, velmi snadno může dojít k závěru, že všechno, co je obsaženo v Mém
Novém zjevení, všechno, co je v něm řečeno o Mně a o Mé Absolutní Pravé
Přirozenosti a že Já jsem jediný Pravý Bůh, je jediné, co dává dokonalý smysl v porovnání se vším ostatním, co je v tomto ohledu dostupné na planetě Nula a
v celé zóně vymístění. Jestliže pozorně porovnáte, jak je Má Přirozenost
vyobrazena všemi těmi početnými náboženstvími a jejich ještě početnějšími
sektami, jakož i různými pseudoduchovními učeními na planetě Nula i jinde
v negativním stavu, s tím, jak je vyobrazena v Mém Novém zjevení, najdete
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nápadné, neslučitelné odlišnosti. V Mém Novém zjevení je Má Přirozenost
popsána v absolutně pozitivních termínech takovými Absolutními Stavy,
Kondicemi, Vlastnostmi, Rysy a Povahou, jako je Láska, Moudrost, Dobro,
Pravda, Pozitivní Skutky, Víra, Radost, Potěšení, Rozkoš, Štěstí, Milosrdenství,
Odpuštění, Laskavost, Soucit, Respekt, Tolerance, Uznání, Poctivost, Přijetí a
všechno ostatní čistě pozitivní povahy, se všemi jejich nekonečnými, absolutně
pozitivními odvozeninami. Jinými slovy, Má Přirozenost je pojímána jako
Absolutní Pozitivita, která neobsahuje nic negativního nebo škodlivého
charakteru. Mé Nové zjevení zároveň při popisu těchto Absolutních Atributů
Mé Absolutní Přirozenosti velmi jasně uznává, že v čistě Absolutním Pozitivním
Smyslu přesahuji všechny tyto Atributy a jsem víc, než jsou ony všechny, ať už
brány pospolu, nebo jednotlivě - opět pouze v Mé Absolutní Pozitivitě.
Na druhou stranu, všechna ostatní náboženství a takzvaná duchovní učení Mě
v tomto ohledu pojímají jako někoho, kdo ve Své Přirozenosti obsahuje směs
výše uvedeného s mnoha negativními rysy. Proto podle jejich popisu mohu být
rozhněvaný, zuřivý, žárlivý, trestající, odmítavý, zlostný, bezohledný, odsuzující,
pomstychtivý a netolerantní, s mnoha dalšími takovými vlastnostmi. Nelogická
kombinace takových protikladných a vzájemně se vylučujících rysů, atributů a
vlastností ze Mě činí jakousi monstrózní bytost, která neví, co chce nebo po
čem touží. A přece, takovýmto pojímáním Mé Přirozenosti, s výjimkou spisů
Swedenborga, jsou prosáknuty všechny jejich takzvané svaté knihy, včetně
křesťanské Bible.
Způsob, jakým je Má Pravá Přirozenost popsána a pojímána v Mém Novém
zjevení, by měl každému s otevřenou myslí a srdcem poskytovat dostatečně
hodnověrné svědectví a důkaz, že Já jsem skutečně Tím, co o Sobě tvrdím. Další
fundamentální a podstatný rozdíl mezi jejich učeními a učením Mého Nového
zjevení lze najít v tom, jak jsou interpretovány jakékoliv koncepty, prohlášení,
ideje a principy, které jsou v nich obou obsaženy. Zatímco ve všech ostatních
učeních je vše bráno a interpretováno jako neměnné, strnulé, stagnující a
neprogresivní dogmata a doktríny, které musí každý poslouchat a praktikovat
bezpodmínečně a bez debaty, bez jakýchkoli pochybností nebo zaváhání, nebo
bez jakéhokoliv pokusu zpochybňovat pravdivost nebo pravdu takových
dogmat a doktrín, neboť jinak může být navěky odsouzen do hořícího
pekelného ohně; učení Mého Nového zjevení jsou v režimu neustálé obnovy,
regenerace, doplnění o nové informace, změn, pokroku, dodatků, progrese a
postupování, s důrazem na svobodnou vůli a volbu každého přijmout nebo
nepřijmout cokoli, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, a s prohlášením, že
nikdo není ztracen nebo nemůže být odsouzen na věčné bytí v tom stejném
stavu nebo kondici, ať by byli jakýkoliv.
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Proto jsou všem dávány početné příležitosti napravit své cesty a vrátit se zpět
do pozitivního stavu. Kvůli takové čistě pozitivní povaze Mého Nového zjevení
je velmi nevhodné a nespravedlivé tvrdit, že jeho ideje a principy jsou rovněž
dogmatické, strnulé, stagnující a neprogresivní jako všechny ostatní. Tato
struktura a povaha Mého Nového zjevení může pro někoho, kdo má otevřenou
mysl a srdce, sloužit jako dodatečné svědectví, potvrzení a důkaz, že všechno,
co je v něm obsaženo, je Absolutní Pravda v Její progresivní, regenerující a
nepřetržitě se obnovující modalitě.
Na základě všech těchto faktorů, které jsou nedokazatelné z hlediska
požadavků typické vnější lidské mysli při jejích nárocích na potvrzení, ověření,
dosvědčení nebo důkaz z pozice jejího vlastního typu takzvané racionality a
procesu uvažování (z výše uvedených důvodů), je zřejmé, že první alternativa,
poskytnutá dotyčným pánem z Německa, je správná: Co se týká Mého
prohlášení, že jsem Jediný Pravý Bůh, říkám Absolutní Pravdu.
Druhá alternativa, že vědomě ne vždy říkám pravdu - z nějakých důvodů, které
znám pouze Já, nebo kvůli nějakému super egu, je nepravdivá z jednoduchého
důvodu, že jelikož jsem Absolutní Pravda Samotná, Sám/Sama od Sebe,
Sám/Sama o Sobě a Sám/Sama ze Sebe, bylo by zcela nepředstavitelné a
nemožné, abych někoho ohledně něčeho klamal; a nejen ohledně toho, Kdo
skutečně jsem. Předpokládat něco takové by Mě činilo negativním. Taková
negativita by vyvracela, že jsem Absolutně Pozitivní nebo Absolutní Pozitivita.
Jediné, co je potřebné v tomto ohledu udělat ve vztahu ke všem ostatním
relativním jedincům, je čas od času jim říct z pozice Mé absolutní Lásky a
Absolutní Moudrosti, že nejsou připraveni něco v té které dané době vědět
kvůli jejich vlastní bezpečnosti a ochraně.
Nuže, řekni Mi, jaký bych měl z toho Já nebo kdokoliv jiný užitek nebo
prospěch, kdybych klamal ohledně toho, Kdo jsem a jaká je Má Pravá
Přirozenost, nebo že Já jsem Jediný Pravý Bůh? Co by se takovým nesmyslem
nebo podvodem získalo? Jsem nějaký druh super ega? Co je to super ego?
V pravém pojímání jeho přirozenosti to není nic jiné než přizdobené, vylepšené,
přikrášlené a moralistické ego, pomocí kterého se to ego zoufale pokouší skrýt
svou pravou ‚zapáchající‘ povahu, aby ‚nesmrdělo‘, nebo aby se nikomu
nejevilo jako negativní a nežádoucí. Bytí nějakým super egem by Mě v podstatě
činilo rovněž negativním, jako je kterýkoliv lidský jedinec nebo kdokoli
v negativním stavu se svým příslušným egem. To by vyvracelo představu, že
jsem Absolutní Pozitivita.
Třetí alternativa uváděná zmíněným pánem je ta, že se snad nevědomě mýlím,
když si myslím, že jsem Jediný Pravý bůh. jestliže přijmete představu, že jsem
Jediný Absolutní, potom v tom případě vím vše v Absolutním Smyslu, bez
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výjimky či vyloučení. Proto není ve Mně nic, co by mohlo být neznámé.
Zároveň, Já nemohu být nevědomá část Petra samotného, nebo nějaká
rafinovaná duchovní bytost, nebo cokoliv nebo kdokoliv věřícím že jsem Jediný
Pravý Bůh. Všechno to, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, všechny jeho
ideje, principy, informace i všechno ostatní, má takový význam a rozměr a
všechno to bylo a je transmitováno takovým způsobem, že by to nikdy nemohlo
ani v nejdivočejších snech přijít žádné lidské mysli, ani žádné rafinované
duchovní bytosti na mysl. Je zcela nemožné, aby někdo jiný než Absolutně
Znalá Absolutní Bytost - Já, Jediný Pravý Bůh - přišel s něčím takovým, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, a jak a v jakém časovém rámci a jakým
způsobem to bylo dáno skrze Petra. Jestliže tato fakta nejsou dostatečně
přesvědčivá, mohu vás ujistit, že nic jiného vás nepřesvědčí, ať by to vypadalo
jakkoli logicky, racionálně, zkušenostně nebo empiricky. Nedělejte si žerty, že
by to mělo nějaký dopad!
Takže, odpovídaje přímo na otázku dotyčného pána o tom, jak nebo jakými
prostředky, zážitky, nahlédnutími či čímkoli může čtenář knih Nového zjevení
Pána Ježíše Krista dospět k definitivnímu závěru, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem
Jediný Pravý Bůh, ze všeho, co bylo řečeno výše, jasně vyplývá, že dokud jste
v lidském životě (neživotě), takový závěr je možný jen a pouze prostřednictvím
Mého Nového zjevení a toho, co obsahuje, zjevuje a vysvětluje. Žádné jiné
prostředky nemohou nebo nesmí být během vašeho života na planetě Nula
k dispozici. Co myslíš, proč je vůbec dáváno takové důležité zjevení? Kdyby byly
lidem nebo ostatním jinde v negativním stavu a na některých jiných místech
k dispozici nějaké jiné prostředky, než je Mé Nové zjevení, neexistovala by
vůbec potřeba, aby bylo Mé Nové zjevení transmitováno. Mé Nové zjevení je
jediný ryzí zdroj, ze kterého se lidé i všichni ostatní mohou dozvědět pravdu o
všech duchovních věcech a záležitostech, jakož i o Mně a o tom, Kdo skutečně
jsem.
V tomto ohledu můžete na základě všeho, co je v Mém Novém zjevení
obsaženo, říci, že kdyby jakýkoliv jeho čtenář přistupoval k jeho čtení
s otevřeným srdcem a myslí, aby nalezl, poznal a přijal samotnou pravdu,
nakonec by získal niterné nebo vnitřní úplné POZNÁNÍ, že Já jsem Jediný Pravý
Bůh, a na základě toho by si takový čtenář uvědomil, že PŘIJÍMÁ tento fakt; a na
základě toho by tento fakt PROŽÍVAL; a následně by plně VĚŘIL, že Já jsem
Jediný Pravý Bůh. Jak vidíte z tohoto postupu duchovní logiky, faktor VÍRY,
v protikladu ke všem ostatním učením a jejich požadavkům (například slepě
v něco věřit), je důsledkem, výsledkem a následkem POZNÁNÍ, PŘIJETÍ a
PROŽITÍ, a ne naopak.
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Jak lze definovat pravdu? Na základě všeho, co je obsaženo v Mém Novém
zjevení, je zřejmé, že pravdu lze definovat jako niterně intuitivní zjištění,
poznání, pochopení a rozlišení nad jakoukoliv pochybnost, s úplnou jistotou,
že cokoli vůbec ve veškerém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, bez
výjimky či vyloučení něčeho, je nebo není tak; nebo že to je nebo není tím,
čím se to zdá být. A protože Já jsem Jediný/Jediná, Kdo zná absolutně vše o
všem a o všech, v tom smyslu a z té pozice Já jsem Absolutní Pravda. Tímto
faktorem může být pravda definována jako Pán Ježíš Kristus - jsoucí Absolutní
Pravda. A toto je Absolutní Pravda.
Může mít nějaký čtenář idejí obsažených v knihách Mého Nového zjevení
nějaký užitek z jejich studia bez toho, aby věřil, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem
Jediný Pravý Bůh? Všechno to závisí na důvodech, úmyslech a motivaci,
s jakými se k takovému čtení Mého Nového zjevení přistupuje. Jestliže případný
čtenář nechává svou mysl otevřenou a jestliže vyloženě neodmítá představu, že
mohu být skutečně Jediný Pravý Bůh, a jestliže neexistují žádné jiné postranní
důvody takového studia, v tom případě z něj může mít užitek.
Toto platí zejména a zvláště z hlediska jeho/jejího věčného života. Po odchodu
takového čtenáře z planety Nula a po jeho/jejím příchodu do druhého světa by
bylo během jeho/jejího osobního a individuálního setkání se Mnou tváří v tvář
mnohem snadnější přijmout pravdu o tom, že jsem Jediný Pravý Bůh, než by
tomu bylo jinak. Takže všemi prostředky pokračujte ve studiu. Nakonec by vás
to mohlo jako nevyvratitelný fakt přesvědčit, že jsem skutečně Jediný Pravý
Bůh.
Dovol Mi závěrem tohoto poněkud zdlouhavého Dialogu připomenout vám
něco, co se stalo mezi Mnou a učedníkem Tomášem po Mém zmrtvýchvstání.
Tato příhoda je zaznamenána v evangeliu podle Jana, kapitola 20, verše 20-29.
Jak si pamatuješ, po Mém zmrtvýchvstání jsem se zjevil poprvé Svým
učedníkům. Během tohoto prvního setkání Tomáš s nimi nebyl. Když ostatní
učedníci řekli Tomášovi, že Mě viděli, takříkajíc, v těle, jaká byla Tomášova
reakce? „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud Mu nevložím
svůj prst do stopy po hřebech, a dokud nevložím svou ruku do Jeho boku,
neuvěřím.“ Co vám říká tato Tomášova reakce? Tomáš, přesně jako dotyčný
pán z Německa (vlastně původem je Slovák, ale žije v Německu a má německé
občanství), požadoval ode Mne empirické, zkušenostní, hmatatelné, smyslové,
racionální a zevnější svědectví nebo důkaz, že jsem to byl skutečně Já, Kdo se
zjevil ostatním učedníkům během Mého prvního zjevení se jim po Mém
zmrtvýchvstání. Tomáš nebyl nijakým způsobem ochoten přijmout tento fakt.
Když jsem se tedy Svým učedníkům zjevil podruhé, byl tam přítomen i Tomáš.
Vida tam i Tomáš, řekl jsem mu: „Sáhni sem svým prstem, a podívej se na Mé
404

ruce; a sáhni sem svou rukou, a vlož ji do Mého boku. A nebuď nevěřícím, ale
věřícím.“ V tomto ohledu můžete říci, že Tomáš reprezentoval všechny ty lidi,
kteří, jako dotyčný pán, ode Mne požadují zkušenostní, racionální, logické,
rozumové, hmatatelné, zevnější nebo empirické svědectví nebo důkaz, že Já
jsem vskutku Jediný Pravý Bůh. Tím, že jsem Tomášovi splnil jeho přání, tím
skutkem ubezpečuji všechny v podobné pozici, a Já osobně ubezpečuji
dotyčného pána z Německa, že jim takové požadované svědectví nebo důkaz
nakonec budou poskytnuty, i jemu osobně a individuálně, po jejich návratu do
onoho druhého světa, po jejich odchodu z planety Nula.
Samozřejmě, dokud nepřetržitým studiem idejí obsažených v knihách Mého
Nového zjevení nedospějí k takovému závěru a přijetí před svým odvoláním
z planety Nula. Taková možnost přece jen existuje.
Na základě jeho hmatatelného a fyzického zážitku Mě Tomáš uznal a přijal jako
svého jediného Pána a Boha, řka: „Můj Pán a Můj Bůh!“ Co jsem odpověděl na
jeho uznání a přijetí Mne jako jediného Pána a Boha? Dovol Mi citovat:
„Tomáši, protože jsi Mě viděl, uvěřil jsi. Požehnáni jsou ti, kteří neviděli, a přece
uvěřili“ (toto jsem zvýraznil já).
Na základě všech těchto faktů bych chtěl říci něco podobného všem současným
i budoucím případným čtenářům knih Mého Nového zjevení: Jste požehnáni,
jestliže Mě poznáváte, uznáváte a přijímáte svou vlastní svobodnou vůlí a
volbou, na základě idejí a informací obsažených v Mém Novém zjevení, bez
jakékoliv potřeby nebo touhy mít racionální, empirické, hmatatelné,
zkušenostní nebo jakékoli jiné zevnější svědectví nebo důkaz, že Já jsem
skutečně Jediný Pravý Bůh a že žádný jiný není. Takové poznání, uznání a
přijetí je známkou skutečné moudrosti. A toto je všechno, co lze oznámit v této
době jako odpověď na dopis toho pána, jakož i na všechno ostatní obsažené
v tomto konkrétním Dialogu.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Je ještě něco, co dnes potřebujeme
prodiskutovat?
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Pro tuto chvíli máme dost.
Jdi a dej si dlouhý odpočinek. Potřebuješ to. Takže příště - jestliže to bude
potřebné a uskutečnitelné.
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Dialog 134
19. dubna 2000
Peter: I když já osobně nemám žádné otázky multivesmírného významu,
neustále mám na mysli nějaké kosmologické záležitosti, jakož i užitečnost
lidského pojmu ‚Bůh‘ a co skutečně znamená. Nějak cítím velmi silnou spojitost
mezi kosmologií a pojmem ‚Bůh‘, jak jej chápou a pojímají lidé. Tato záležitost
mi přišla na mysl na základě prohlášení, mnohokrát citovaného Tebou v rámci
Tvého Nového zjevení, že Ty, Pán Ježíš Kristus, jsi Jediný Pravý Bůh. Máš nějaký
komentář k těmto nebo k nějakým jiným záležitostem, o kterých se domníváš,
že by je bylo vhodné dnes ráno prodiskutovat?
Pán Ježíš Kristus: Máš úplnou pravdu, Petře, ohledně tvého předpokladu, že
existuje jistá míra souvislosti mezi tím, co skutečně znamená pojem ‚Bůh‘, a
mezi všemi těmi kosmologickými záležitostmi, které máš ty a Ardyth na mysli.
Věnujme se nejprve pojmu ‚Bůh‘ a tomu, jak k němu vůbec došlo. Je správné
používat tento termín, nebo je od této chvíle už zastaralý? Toto je velmi
zajímavý bod. Zvěstuje zcela něco nového, co nebylo do tohoto okamžiku
nikomu a ničemu k dispozici. Tato záležitost, pokud jde o termín ‚Bůh‘, má
původ v pozici nebo umístění Někoho, Kdo je Svou Přirozeností ve všech Svých
Aspektech a Manifestacích Absolutní, a někoho, kdo byl z toho Absolutního
stvořen, kdo však, tím faktorem, že není vždy ve svém vlastním osobním a
individuálním jsoucnu a bytí samostatně, sám/sama o sobě, sám/sama ze sebe
a sám/sama od sebe, je k tomu Absolutnímu relativní. Jak si počínáte při
navazování nějakého vztahu mezi těmito dvěma důležitými Entitami - jednou
vyloženě Absolutní a druhou vyloženě relativní k té Absolutní?
Jak si pamatuješ z posledních Dialogů, které se zabývaly touto záležitostí, aby
byl poskytnut tomuto vyloženě relativnímu nějaký pocit, že je nezávislé a
odlišné od toho Absolutního, bylo nevyhnutelné oddělit relativní od toho
Absolutního a dát mu subjektivní dojem, že je na nějakém jiném místě a
v nějakém jiném čase než to Absolutní. Tak došlo k subjektivnímu vnímání
reality. Takže prakticky, vnímajíce to ze subjektivního úhlu pohledu této
situace, zde máme dva body v času a prostoru, oddělené navzájem takovým
způsobem, že jim je umožněno vnímat se navzájem tak, že jsou mimo sebe a
vzájemně odděleny. Jak ale víš, takové vnímání a rozlišování je pouze
subjektivní a fakticky jej lze do určité míry ztotožnit s iluzí - dívajíce se na to
z pohledu objektivního vnímání reality. Jak uvedeš do souladu tato dvě
vnímání? Vezmi si například kus papíru a na jeho opačných koncích nakresli
malé postavičky představující dvě entity. Když je tento papír rozprostřen,
406

řekněme na tabuli nebo na stole, tyto dvě postavičky se zdají být od sebe
navzájem vzdáleny. Jestliže ale vezmeš ten samý papír a složíš jej přesně
zároveň podle okrajů, ty postavičky se navzájem dotýkají nebo budou jedna na
druhé, jakoby obývali to stejné místo a čas. Náhle jsi v této nové pozici opustil
subjektivní vnímání tohoto uspořádání a vrátil ses k jeho objektivnímu, ve
kterém se dva zcela odlišní jedinci ocitnou ve vzájemném simultánním a
synchronním vztahu, zabírajíce - filosoficky řečeno - přesně ten samý
čas/prostor.
V naší konkrétní situaci je však jeden ze zmíněných jedinců v Absolutním Stavu
a Kondici, a druhý je v relativním stavu a kondici. Z hlediska někoho, kdo je
relativní, se Ten, Kdo je Absolutní, jeví tak, jakoby byl pořádně vysoko a
pořádně daleko od relativního. V tomto ohledu se Absolutní ve Své Absolutní
Přirozenosti a Struktuře tomu relativnímu jeví jako nepochopitelný, nedostupný
a úplně mimo cokoliv, co je ten relativní schopen pochopit. Z této situace se na
straně relativního objeví iluze, že ten Absolutní je vždy umístěn nebo že se vždy
nachází na nějakém místě nebo v nějakém čase, které ten relativní nikdy
nemůže dosáhnout nebo ke který nemůže ze své vlastní pozice a situace nikdy
přiblížit. Aby byla tato podivná situace definována nebo aby bylo této situaci
dáno jakési zdání reality, relativní potřeboval přijít s nějakým označením, které
by odráželo způsob, jakým ten relativní může chápat toho Absolutního a
navazovat s Ním vztah. Relativní tedy vynalezl nebo zavedl toto označení za tím
účelem, aby mu poskytlo nějaký hmatatelný nebo konkrétní pocit nebo, lépe
řečeno, pevný orientační bod, podle kterého by ten relativní mohl pochopit a
na základě toho chápání navázat ze své vlastní subjektivní pozice vztah s tím
Absolutním. Výraz, jenž byl na toto označení použit, bylo slovo ‚Bůh‘.
Problémem tohoto slova v takové podobě, jak ho vyvinula a zavedla relativní
sentientní mysl, bylo to, že svou definicí umísťuje Absolutno mimo a bokem k
vlastní pozici, místu, prostoru, času, kondici atd. toho relativního. Relativní není
schopno postřehnout možnost, že by Absolutno mohlo obývat stejný prostor,
stav, kondici, proces atd. jako to relativní. Díky tomuto omezení a neschopnosti
si relativní zfabrikovalo iluzi subjektivní modality vnímání tohoto faktu, a na
základě toho přehlédlo možnost simultánní a synchronní objektivní modality
jejich společného jsoucna a společného bytí. Bůh jako Absolutní Entita je tedy
pojímán tou relativní entitou jako Někdo, Kdo sídlí ve Svém Vlastním Stavu,
Kondici, Místu, Času atd., daleko pryč od čehokoliv, co mohou pojmout a
pochopit relativní entity. Toto je, samozřejmě, přesný opak pravé reality Boží
pozice, stavu, místa, času, kondice či čehokoliv, co máte. Protimluva tohoto
předpokladu o Bohu, jak jej pojímalo/pojímá relativní, je jasné z faktu, že Bůh je
jako takový Absolutní. Jestliže je Absolutní, v tom případě je všude, v každém
čase, v každém, s každým, se vším a ve všem. Kdybyste skutečně mohli
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koncipovat Boha jako Někoho, Kdo je oddělen a izolován od bytí s vámi a ve
vás, v tom případě by nemohl/a být Absolutní. Přesně o toto ale jde, když
relativní definuje nebo označuje Absolutní slovem ‚Bůh‘.
Kvůli faktu, že termín ‚Bůh‘ byl vyvinut a zaveden na takové falešné nebo
vymyšlené premise, nemůže odrážet pravou realitu Přirozenosti a Struktury
Absolutní Entity, v tomto případě Mne jako Pána Ježíše Krista. Díky těmto
zřetelným faktům můžete jasně cítit rozpačitost této situace nebo nemístnost
používání označení ‚Bůh‘. Toto označení Mě vzdaluje od každého, kdo je
relativní. A přece, jestliže jsem na základě samotné definice Mé Absolutní
Přirozenosti Absolutní - což jsem - v tom případě by nic relativního nemohlo
existovat ani zlomek nanosekundy samostatně, samo o sobě, samo od sebe a
samo ze sebe, bez Mé osobní a individuální přítomnosti v tom relativním, která
takovému relativnímu umožňuje vůbec být a existovat. Úplně zároveň je ale
velkou pravdou, že jsem přítomen někde jinde a v nějakém jiném čase, mimo
každého a všeho, zatímco jsem přítomen i v nich i ve všech časech a ne-časech.
Jak z těchto skutečností vidíte, oba dva předpoklady jsou správné.
Avšak tak, jak je termín ‚Bůh‘ pojímán myslemi sentientních entit, především
tak, jak jej pojímá většina lidstva, tento termín neobsahuje důležitý faktor, že
Bůh je všude a v každém čase a vyplňuje úplně všechno, jakož i všechny bez
výjimky a vyloučení někoho, a je mimo, uvnitř, v nitru i v zevnějšku všech i
všeho, jakož i v nitru Svého Vlastního Stavu, Kondice, Procesu atd. V jistém
omezeném smyslu byste mohli říct, že předtím, než došlo k inkarnaci Boha ve
formě a kondici Ježíše Krista na planetu Nula, to byla pravda částečně. Jak si
pamatuješ, Bůh nemohl být přítomen přímo v procesu aktivace, nastolení a
manifestace negativního stavu - něčeho, co nebylo iniciováno nebo co
nevzniklo v Jeho/Jejím Absolutním Stavu. V tomto omezeném smyslu se tedy
může Bůh z pozice těch, kdo obývají negativní stav a lidský život (ne-život),
skutečně jevit tak, jako kdyby byl od nich vzdálen mnoho miliard světelných let.
Nebo jednoduše popírají, že vůbec existuje. Ať v tomto ohledu zaujmete
jakýkoliv postoj, Bůh jako takový je na základě toho, co tento termín označuje,
umístěn buď daleko pryč od všech nebo od všeho, nebo jednoduše neexistuje.
Aby se věci napravily a aby byla zajištěna přímá přítomnost Boží i v něčem,
v čem taková přítomnost chyběla, bylo nezbytné, aby si Bůh osvojil subjektivní
způsob vnímání reality, tak jak pojímají sebe sama a všechno ostatní všichni
relativní, včetně těch, kteří se vyloučili z pozitivního stavu. Tímto faktorem
nebo událostí se představa, že Bůh není přímo přítomen v nich, s nimi, u nich a
ve všem a se vším, co je obklopuje, trvale změnila. Nyní ve formě a v kondici,
která se stala známou jako Pán Ježíš Kristus, je skutečně všude a v každém čase,
i v těch a v tom, kteří/co byli označeni jako přebývající v ne-jsoucnu a ne-bytí a
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v ne-prostoru a ne-čase. Kvůli této fundamentální změně se Bůh vzdal takového
Svého Božství, jak ho pojímali relativní, a stal se Někým zcela jiným. Jak víš, stal
se Pánem Ježíšem Kristem s úplně a kompletně Novou Přirozeností, které už nic
více nechybí. Na základě nesmírného pokroku, který byl vykonán od doby, kdy
byla získána a zavedena Nová Přirozenost Boží, a na základě faktu, že pozitivní
stav obklíčil a stlačil negativní stav a lidstvo na planetě Nula, a na základě
faktoru dostupnosti Mého Nového zjevení, pro všechny se termín ‚Bůh‘, tak jak
byl pojímán všemi relativními a jak byl popsán výše, stal zastaralým. A nejenže
se stal zastaralým, ale za současného stavu věcí zkresluje pravou realitu toho,
Kdo jsem a Jaká vůbec je Má Pravá Přirozenost. Jak si pamatuješ z Velké knihy,
v tomto ohledu byl vytvořen a zaveden nový termín - termín ‚Pán Ježíš Kristus‘.
Tento termín na základě samotné své přirozenosti a struktury v sobě zahrnuje
všechno, ba mnohem víc, než co označuje a obsahuje termín ‚Bůh‘.
Kvůli tomuto velmi důležitému faktu se od této chvíle, pokud si tak zvolíte ze
své vlastní svobodné vůle a volby, můžete vzdát používání termínu ‚Bůh‘ ve
vašem každodenním jazyce. Chci, abyste si vy, Moji praví představitelé na
planetě Nula, jasně uvědomili, že přesně od této chvíle, jak jsou
zaznamenávána tato slova, se zavádí něco úplně nové a odlišné, pokud jde o
Moji Přirozenost. Toto nové a odlišné nahrazuje všechno staré a přežité,
způsob, jakým lidé i ostatní pojímali Moji Přirozenost, protože to splnilo svůj
účel a vyčerpalo svou užitečnost. Toto nové a odlišné se přímo týká vývoje Mé
Nové Přirozenosti od doby a ne-doby, kdy jsem ji ustanovil nebo získal. Proto
termín ‚Pán Ježíš Kristus‘ nabývá nový, hlubší, jakož i objektivnější a
subjektivnější význam a smysl. V celistvosti jsoucna a bytí i pseudojsoucna a
pseudobytí, ani v jejich objektivní modalitě, ani v jejich subjektivní modalitě, už
více nebude existovat žádný stav, kondice, místo, čas, paramísto, paračas či
cokoli jiného vůbec, co by bylo schopno z nich, a zejména z jejich vědomého
uvědomění vyloučit Mou přímou, trvalou a nezrušitelnou přítomnost.
Jak víš, do tohoto okamžiku bylo z nějakých důležitých duchovních důvodů
dovoleno, aby si mnozí v zóně vymístění a v jisté míře i na planetě Nula ani
vědomě, ani nevědomě neuvědomovali Mou přítomnost v nich, s nimi, a u nich.
Vyloučení Mé přítomnosti s nimi, u nich a v nich z jejich vědomého vnímání
vytvořilo v nich subjektivní dojem, že jsem, pokud vůbec existuji, od nich
daleko, objektivně i subjektivně, a že se jimi nechci nebo si nepřeji vůbec
zabývat a nechám je, ať si poradí, jak umí a jak chtějí při pokračování v jejich
falešném životě nebo ne-životě. Toto vnímání bylo až do této chvíle tolerováno,
aby jim dalo šanci plně ilustrovat a demonstrovat, jaké je to být v takové
podivné kondici, která nedává žádný smysl nikomu, kdo má v sobě byť i jen
trochu zdravého rozumu. Jak víš, dokonce i velmi malé vědomé uvědomění si
Mé přítomnosti v nich a s nimi, tedy jich se Mnou, by jim znemožnilo, aby splnili
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účel, kvůli kterému souhlasili s ilustrací a demonstrací těchto faktorů. Toto je
důvod, proč doposud Má Božská Prozřetelnost dovolila, aby měli z jejich strany
takový dojem nebo pocit, který by jim umožnil přijít na směšnou myšlenku, že
jsem s nimi, u nich a v nich nebyl přítomen. Tato situace se plně odrážela
v termínu, který používali na Můj popis - v termínu ‚Bůh‘. Ano, nikdy jsem nebyl
přítomen v jejich zlých, negativních, prohnilých a opovrženíhodných skutcích,
chováních a činech. Toto je důvod, proč jim bylo uděleno Mé dovolení mít
takový dojem. Jak víš, vždy jsem přítomen v jejich schopnosti volit a měnit se.
Nikdy to však neuznali jako nespornou skutečnost. Proto jsem pro ně prakticky
vždy buď někde jinde, nebo v nějakém jiném čase, nebo vůbec neexistuji.
Nuže, jak bylo uvedeno výše, tato situace se úplně změnila. Abych v nich, s nimi
a u nich, postupně a pomalu, takový dojem a stav odstranil, rozhodl jsem se
přizpůsobit a seřídit Svou Absolutní Přirozenost s jejich specifickým stavem
takovým způsobem, aby Mě úplně přestali považovat za Někoho, Kdo buď
vůbec neexistuje, nebo Kdo je od nich natolik vzdálený a nehmotný, že si
mohou rovnou myslet, že neexistuji. Od této chvíle budu na základě těchto
přizpůsobení a seřízení v Mé Nové Přirozenosti osobně přítomen ve všem, co
dělají, jak to dělají, jak uvažují, co cítí, jak navazují vztahy, jak se milují a jak
dělají všechno ostatní bez výjimky a vyloučení - bez jakékoli spoluúčasti nebo
podpory nebo posilování čehokoli zlého, negativního, falešného nebo
zkresleného, co dělají nebo o čem uvažují. Fakticky, účelem Mé přítomnosti
v tom bude výlučně jim umožnit, aby se vzdali toho, jací v současné době jsou.
Tím ‚jim‘ myslíme všechny ty, kteří se nacházejí po celé zóně vymístění se všemi
jejich pekly a pseudosvěty, jakož i všechny lidi, kteří nejsou Mými ani veřejnými,
ani skrytými představiteli na planetě Nula a jinde. Pokud by se drželi takového
pojímání Mé Přirozenosti, jaké je obsaženo v termínu ‚Bůh‘, bylo by nemožné,
aby změnili svůj postoj ke Mně. Stále by Mě viděli jako Někoho, Kdo buď vůbec
neexistuje, nebo Kdo v nich, s nimi a u nich není přítomen. Jenomže v tom
případě by bylo nemožné někoho z nich spasit z tohoto nenáležitého pojímání,
a ani z jejich negativního, zlého, falešného, opovrženíhodného, zkresleného a
převráceného postoje a životního stylu (pseudoživotního stylu).
Pomocí těchto Dialogů, protože jsou integrální a důležitou součástí Mého
Nového zjevení, a pomocí toho, že je budete číst jako Moji představitelé se
Mnou na mysli, se všem v negativním stavu stanou zřejmým dvě věci. Za prvé,
že jsem jim přizpůsobil a seřídil Svou Novou Přirozenost tak, aby byli schopni
vnímat Mou přítomnost s nimi, v nich a u nich během všech jejich aktivit a
chování, bez jakékoliv spoluúčasti ne jejich negativním, zlém, falešném atd.
životním stylu (pseudoživotním stylu), aby už více neměli dojem, že jsem
Někdo, Kdo buď vůbec neexistuje, nebo Kdo je od nich natolik vzdálen, že
neexistuje nijaká možnost, že by se jakkoliv zajímal/a o cokoliv, co dělá nebo
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nedělá. Za druhé, Má přítomnost s nimi, v nich a u nich jim poskytne základ, na
kterém se budou schopni zbavit svého prohnilého a opovrženíhodného
pseudoživotního stylu a natrvalo konvertovat do pozitivního stavu. Bez takové
Mé přítomnosti by nikdy nebyli schopni vzdát se svého negativního stavu nebo
být z něj spaseni.
Abyste reflektovali tyto změny, bude nutné vzdát se všeho, co pojímá Moji
Přirozenost způsobem, jak je obsažen ve starém termínu ‚Bůh‘. Prostřednictvím
těchto Dialogů je tato nezbytnost uvedena do pozornosti každého. Vy, jako
Moji představitelé, jste první na planetě Nula a v doméně zóny vymístění, kteří
budete mít tyto informace během vašeho čtení tohoto konkrétního Dialogu.
Tím procesem budete tyto informace zpřístupňovat všem ostatním v té
doméně, jakož i nevědomé části myslí všech ostatních lidí. Na základě toho jim
bude umožněno předefinovat pojímání Mé Nové Přirozenosti podle Mého
Nového zjevení. Termín ‚Bůh¨, jak jej chápali a pojímali, tedy už více nebudou
mít na mysli. Do jejich myslí bude zakořeněn termín ‚Pán Ježíš Kristus‘ tak, jak je
pojímán v Mém Novém zjevení a nahradí všechno staré, co už víc není vhodné,
připravuje je tím faktorem na jejich konečnou spásu.
Nuže, zmíněné přizpůsobení a seřízení v Mé Nové Přirozenosti mají absolutní
rozměry, uskutečněné z pozice Mého Absolutního Stavu a Absolutního Procesu.
Proto byste svými relativními myslemi nebyli schopni pochopit nebo pojmout,
co jsou a jaký je jejich skutečný charakter. Postačí říct, že jsou potřebné
v absolutním smyslu, aby bylo možné úspěšně dosáhnout věčné eliminace
negativního stavu a jeho lidského ne-života s jejich egy a ustanovení plnosti a
kompletnosti pravého života pozitivního stavu. Jak z této situace vidíte, podnikl
jsem další důležitý krok k tomuto nejvíce žádoucímu cíli, trpělivě očekávanému
všemi zúčastněnými. Tento krok nás všechny posunuje blíže k té době (ne
v lidském pojímání času).
Jak může být na základě všech těch faktorů z pozice pravé reality objektivně a
subjektivně definován termín ‚Pán Ježíš Kristus‘? Jestliže termín ‚Bůh‘, jak jej do
této chvíle pojímali a chápali všichni obyvatelé zóny vymístění i planety Nula, už
více není vhodné nebo správné ponechat (ve skutečnosti můžete říct, že
takovýto Bůh je prakticky mrtev), jakou definici můžeme v tom případě
nabídnout, pokud jde o termín ‚Pán Ježíš Kristus‘, podle které by ho měli všichni
všude a v každém čase pojímat a chápat? Za prvé, jak víš, všechno, co bylo
obsaženo v termínu ‚Bůh‘ ve své čistě pozitivní konotaci, je plně zahrnuto a
obsaženo v termínu ‚Pán Ježíš Kristus‘. Za druhé, tento termín nyní obsahuje
mnohem více než termín ‚Bůh‘. Za třetí, jak si pamatuješ, odráží kompletnost
něčeho, čemu nechybí vůbec nic a obsahuje zkušenostně všechno, co se
nachází v přirozenosti a struktuře negativního stavu a lidského ne-života. A za
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čtvrté, co je obsaženo a označeno tímto termínem, se nachází v Absolutním
Stavu a Smyslu.
Z této skutečnosti můžeme odvodit následující definici termínu ‚Pán Ježíš
Kristus‘: Pán Ježíš Kristus je Jediný/Jediná Pravý/Pravá Absolutní ‚JSEM,
KTERÝ/KTERÁ JSEM ABSOLUTNĚ‘ bez počátku nebo konce, Který/Která
zkušenostně obsahuje všechno a všechny ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu
a pseudobytí, se všemi jejich stavy, kondicemi, procesy, zážitky a se vším, co
mají, vlastní a obsahují a je přítomen/přítomna s každým, v každém a u
každého a všeho a přesahuje zároveň úplně všechno v absolutním smyslu; a
Který/Která Svou Vlastní Svobodnou Vůlí a Svobodnou Volbou umožňuje
všem a všemu být a existovat nebo pseudobýt a pseudoexistovat ve všech
jejich vlastních nekonečných jedinečnostech, individualitách, odlišnostech a
jejich vlastních zosobněných, individualizovaných a nekonečně odlišných ‚já
jsem‘.
Na základě této Nové definice by bylo moudré, abyste Mě jako Moji praví
představitelé na planetě Nula, spolu se všemi umístěnými v Mém pozitivním
stavu, začali oslovovat nebo obracet se na Mně, když Mě voláte nebo když se
ke Mně modlíte, nebo když meditujete, nebo když děláte cokoli v tomto
ohledu, v souladu s obsahem této definice. Od této chvíle, namísto toho, abyste
o Mně hovořili nebo na Mě mysleli jako na Jediného Pravého Boha, kromě
kterého žádný jiný není, můžete o Mně hovořit nebo na Mě myslet jako na
Jediného/Jedinou Pravého/Pravou Absolutní ‚Jsem, který/Která jsem‘, kromě
kterého/které žádný/žádná jiný/jiná není. Toto je velmi důležitý posun, který
potřebuje proniknout vaší myslí a který kromě toho potřebuje nastolit odlišný
přístup ve vztahu ke Mně a ke všem ostatním (především mezi vámi
samotnými).
Nuže, jak se tato přizpůsobení a seřízení v Mé Pravé Přirozenosti a výše
uvedený způsob definice termínu ‚Pán Ježíš Kristus‘ týkají nějakých
kosmologických záležitostí? Mohu tě ujistit, že se jich to týká přímo. Jak si
pamatuješ, jakékoliv změny v Mé Nové Přirozenosti nebo jakékoliv uvolnění
něčeho z Ní má následný dopad na všechny a na všechno ve jsoucnu a bytí,
pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula. Protože Mé Stvoření ve všech
aspektech jeho jsoucna a bytí, jakož i pseudostvoření v jeho vlastním
pseudojsoucnu a pseudobytí, kvůli tomu, co jsou a jak jsou strukturovány,
uspořádány a zřízeny, závisí absolutně na Mně, vždy, když se ve Mně a se Mnou
stane něco této velikosti, nově to uspořádá samotnou strukturu Mého Stvoření
i pseudostvoření, aby se těm změnám přizpůsobily a aby se s nimi seřídily. Jinak
by nemohly pokračovat dále a být takovými, jakými mají být.
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Toto nové uspořádání si vyžaduje odlišné přerozdělení a umístění duchovních,
duševních, sexuálních a fyzických energií, které umožňují, aby se udála
potřebná přizpůsobení a seřízení. V důsledku toho jsou všechny vesmíry,
galaxie, sluneční soustavy, planety a nebeská tělesa multivesmíru, se všemi
jejich příslušnými obyvateli a životními formami, nově rozmístěny a uspořádány
takovým způsobem, aby byly ve stavu úplné připravenosti pro zahájení
realizace dalšího nanejvýš důležitého a rozhodujícího kroku v historii jejich
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí, a tak jej umožnily. Jak si
pamatuješ, tento jednotlivý krok se přímo týká věčného ukončení tohoto cyklu
času/stavu/procesu, v rámci kterého byl vynalezen, nastolen a manifestován
ne-život negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega. Toto je důvod, proč
tento krok označujeme za nejdůležitější a nejrozhodnější.
Jaká by byla z hlediska těchto faktů role jakéhokoliv jednotlivého jedince, bez
ohledu na to, kde nebo v jakém čase, nebo na jakém místě, v jakém stavu,
kondici, čase, paračase či v čemkoli se takový jedinec nachází v každém
jednotlivém čase/stavu ve schématu těchto důležitých událostí, nových
uspořádání a přerozdělení zmíněných duchovních, duševních, sexuálních a
fyzických energií? Z pozice lidského jedince, bez ohledu na to, čím je, nebo bez
ohledu na jeho/její vnější nebo vnitřní kondici, existuje ohromné nepochopení
důležitosti role každé jednotlivé sentientní entity nebo člověka, kterou hraje.
Toto nepochopení pramení z vnějšího porovnávání takzvané rozlehlosti a
nesmírnosti viditelného fyzického vesmíru (pseudovesmíru), který obsahuje
miliardy a miliardy galaxií, hvězd, planet a jejich příslušných obyvatel, s jedním
‚mrňavým‘ a zdánlivě bezvýznamným jedincem. Taková nesprávná, ba dokonce
lživá úvaha pramení ve skutečnosti z nepřetržité propagandy ražené silami
negativního stavu, jež považují každého jedince a všechno, co se ho/jí týká a co
se týká toho, kým je a co v sobě obsahuje, za bezvýznamné, nedůležité,
bezcenné, nepotřebné a nežádoucí.
Důvodem takovéto chybné úvahy je fakt, že síly negativního stavu v žádném
případě nechtějí, aby nějaký jedinec v jejich doméně a na planetě Nula objevil
nesmírný význam každého jednotlivého jedince, jaký sehrává ve schématu
všech událostí, které se nepřetržitě a bez ustání odehrávají ve jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí. Objevení tohoto faktu by zrušilo pseudoživot
negativního stavu, protože, jak si pamatuješ, tento je založen na popření
důležitosti každého jednotlivého jedince, kterou v tomto ohledu jedinec má,
v porovnání se stejnou pozicí v pozitivním stavu. Síly negativního stavu tedy
zfabrikovaly iluzi rozlehlosti a nesmírnosti prostoru/času, ve kterém je umístěn
jejich pseudovesmír, aby uvědomění si této rozlehlosti a nesmírnosti zmenšilo
téměř v nicotu každého jednotlivého jedince, kdyby porovnával svou velikost
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s velikostí vesmíru (pseudovesmíru) na lineární vnější stupnici, pomocí které je
všem v něm nebo v rámci něj měřeno.
Problémem tohoto uspořádání v pojímání lidské mysli je to, že neodráží pravou
objektivní modalitu vnímání reality. Bere do úvahy jen takzvanou subjektivní
modalitu, ve které všechno se vše jeví jako lineární a postupné. A přece, v pravé
struktuře a přirozenosti Stvoření i pseudostvoření nijaká taková linearita a
postupnost neexistuje. Jak víš, Stvoření i pseudostvoření jsou uspořádány a
tvarovány v kruzích. Proto může být prostor, čas, stav, kondice či cokoliv, co ve
Stvoření a pseudostvoření máte, svinuto, znovu rozvinuto a nově uspořádáno
takovým způsobem, že jakýkoliv bod, pozice, umístění, stav, kondice atd. zabírá
přesně ten stejný bod, pozici, umístění, stav, kondici atd. jako jakékoliv jiné.
Jinými slovy, můžete jednoduše a klidně říct, že každý takový bod, pozice,
umístění, stav, kondice, čas, paračas atd. je, takříkajíc, na dosah vaší
individuální ruky. Když však ve svém subjektivním způsobu vnímání reality
rozvinete tento kruh do roviny, najednou máte z jednoho konce na druhý před
sebou ohromující rozsáhlost, nesmírnost a nepochopitelnost prostoru a času,
které si nelze představit nebo překlenout vaší ‚mrňavou‘ lidskou myslí. A to tu
hovoříme pouze o takzvaném fyzickém vesmíru (pseudovesmíru). O co
nepochopitelnější by byla pro subjektivní způsob vnímání reality nebo
pseudoreality jakékoliv lidské mysli povaha a struktura duchovních a
intermediálních vesmírů nebo pseudovesmírů.
Ale dokonce i z hlediska lidských vědeckých astronomů věci nejsou až tak
jednoduché. Ohledně této záležitosti existuje mezi nimi mnoho polemik. Dovol
Mi citovat jejich jistou podivnou premisu. „Možná, že představa nekonečného
vesmíru naplněného stovkami miliard různých galaxií, hvězd, slunečních
soustav a planet, kterou mají astronomové, je iluze. Vesmír by místo toho mohl
být konstruován jako obrovská zrcadlová síň. Mezi nejvzdálenějšími galaxiemi
vidí lidé možná zahrnuté přízračné odrazy své vlastní galaxie. To, co vypadá jako
vzdálená galaxie, by vlastně mohlo být světlo z velmi mladé verze Mléčné
dráhy, které proběhlo třináct miliard let kompletního kruhu okolo konečného
vesmíru. Namísto toho, aby obsahoval miliardy a miliardy různých galaxií,
vesmír by mohl obsahovat většinou fata morgány, opakované odrazy daleko
menšího počtu galaxií. Ty odrazy by byly důsledkem světla pohybujícího se po
různých drahách vesmírem v rozličných bodech historie galaxie. Proto možná
někde tam venku existují dvojníci Mléčné dráhy, pokud však existují, možná leží
za horizontem toho, co budou lidé vůbec kdy schopni pozorovat.“ Co ti tento
citát připomíná? Pamatuješ si, co bylo o této záležitosti řečeno v Novém zjevení
Pána Ježíše Krista? V kapitole 17, na straně 417 (anglického originálu - pozn.
překl.) bylo uvedeno, že: „...každá planeta, sluneční soustava, galaxie i vesmír
má v nějakém prostoru, čase a dimenzi svůj vlastní jediný pravý fyzický stav
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kompaktnosti. Tento jediný pravý prostoro-časový dimenzionální stav
kompaktnosti generuje početné obrazy a repliky sebe samého, obývaje ten
samý prostor a někdy dokonce ten samý čas, ale jiné dimenze, a velmi často i
jiné časy“. V době, kdy byla tato slova zaznamenána, výše uvedený předpoklad
vašich astronomů ještě nebyl formulován. Přišli s ním mnohem později.
Na druhou stranu, nezapomínej, co bylo o této záležitosti mnohokrát uvedeno
v Mém Novém zjevení. Jsoucno a bytí Stvoření, jakož i pseudojsoucno a
pseudobytí pseudostvoření závisí ve všech svých aspektech a funkcích totálně a
kompletně na uvědomění si sebeuvědomění všech ‚já jsem‘ a na jejich
souvislých, nepřetržitých vědomých činnostech a aktivitách.
Jak je možné, že je tomu tak? Každá sentientní mysl, včetně lidských myslí a
myslí všech, kteří se nacházejí a jsou umístěni v pseudoživotě negativního
stavu, obsahuje v sobě v kostce plán a vzor struktury, povahy a dynamiky
Stvoření, jakož i pseudostvoření (pro lidi a všechny obyvatele zóny vymístění pseudostvoření). Nebo, abych byl přesnější: Celé Stvoření i pseudostvoření
odráží ve své strukturální koncepci přirozenost, strukturu a skladbu sentientní
mysli.
Protože tam venku jsou nekonečné počty různých a nekonečně odlišných,
jedinečných a individuálních sentientních myslí (obrazně řečeno), aby se
reflektoval tento faktor nekonečné rozmanitosti, jedinečnosti, odlišnosti a
počtů, máte tam venku, nebo v nitru multivesmíru nekonečné počty velmi
rozmanitých, jedinečných a nekonečně odlišných vesmírů, galaxií, slunečních
soustav, planet a různých dalších nebeských těles na všech úrovních
multivesmíru - duchovní, intermediální/duševní a fyzické. A to stejné pravidlo
platí pro pseudostvoření neboli zónu vymístění, která se řídila vzorcem
koncepce, přirozenosti a struktury těch sentientních myslí, které se rozhodly
oddělit od pravého Stvoření a vybudovat si své pseudosvěty z převrácených
idejí své vlastní mysli.
Nuže, výše uvedený popis, týkající se závislosti Stvoření a pseudostvoření na
uvědomování si sebeuvědomění všech ‚já jsem‘ sentientních myslí a na jejich
pochodech, funkcích a aktivitách, musíte chápat tak, že v absolutním smyslu
závisí celé Stvoření i pseudostvoření a každý, kdo je lokalizován, nachází se a je
umístěn v nich, absolutně na Mé Absolutní Sentientní Mysli, při Mém Vlastním
Absolutním Uvědomění si Sebeuvědomění Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘.
V tomto smyslu strukturální koncepce a přirozenost a funkce Stvoření a jeho
celý konstrukční plán odráží ve své relativní kondici Strukturu, Povahu a
Dynamiku Mé Absolutní Sentientní Mysli. Nebo, abych byl přesnější:
strukturální koncepce jakékoliv sentientní mysli, co se týká její povahy, skladby,
dynamiky, funkce, sebevnímání a všeho ostatního, se řídila vzorem Povahy,
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Skladby, Dynamiky atd. Mé Absolutní Sentientní Mysli. Každá sentientní mysl
odráží a nese v sobě ve své relativní kondici konstrukční plán Povahy, Struktury,
Dynamiky, Funkce a všeho ostatního Mé Absolutní Sentientní Mysli. Pomocí a
prostřednictvím tohoto uspořádání je umožněno, aby bylo a existovalo nebo
aby pseudobylo a pseudoexistovalo celé Stvoření se svým multivesmírem a tím,
co obsahuje, jakož i pseudostvoření se vším, co obsahuje.
Aby vůbec Stvoření i pseudostvoření bylo a existovalo nebo pseudobylo a
pseudoexistovalo, nemůže mít kvůli takovému faktoru závislosti jinou
přirozenost, strukturu, skladbu a všechno ostatní, než má sentientní mysl nebo
než má v konečném důsledku Má Absolutní Sentientní Mysl.
Když tedy vezmete do úvahy tyto faktory, důležitost každé individuální
sentientní mysli, ať už je to pravá sentientní mysl, nebo lidská sentientní mysl,
nebo jakákoliv jiná sentientní mysl v negativním stavu, bude zcela jasná. Jestliže
je každá sentientní mysl, co se týká její individuality a přirozenosti, jedinečná,
nekonečně odlišná a neopakovatelná, jsouc si sama svým vlastním
komplikovaným a multiúrovňovým vesmírem, a jestliže tímto faktorem
generuje a jestliže touto rozhodující jedinečností, nekonečnou odlišností a
individualitou umožňuje jsoucno a bytí multivesmíru, který reflektuje tento
faktor, v tom případě ten komponent toho multivesmíru, který reflektuje
strukturální koncepci příslušné jednotlivé sentientní mysli, je výhradně
umožněn jen a pouze existencí této zcela specifické, zcela jedinečné, zcela
individuální a zcela odlišné singulární sentientní entity nebo člověka, nebo
kohokoliv jiného, kdo obsahuje takovou sentientní mysl, bez ohledu na to, zda
si tato mysl vědomě uvědomuje nebo neuvědomuje, že je to tak.
Jak z tohoto zřejmého faktu vidíte, vaše činnosti, funkce, role, umístění,
chování, postoje či cokoliv, co děláte nebo neděláte, ať je to jakékoliv,
umožňují, aby byl a existoval ve své vlastní funkci, činnosti, roli, umístění atd.
s vámi souvztažící komponent multivesmíru. Tento faktor závislosti lze popsat
velmi surovými a omezenými slovy jednoho z vašich známých astronomů tak,
že pokud si nějaké dítě hraje ve svém kočáru s míčkem a vyhodí ten míček
z kočáru, okamžikem tohoto činu naruší gravitaci a pohyb nejvzdálenější hvězdy
viditelného vesmíru.
Vidíte, jací jste důležití ve vztahu k multivesmíru a jeho pseudosvětům? Bez vás
a bez vašeho vlastního jsoucna a bytí by ani ony nemohly být a existovat.
Kdybyste nějakou nemožnou náhodou zmizeli ze svého vlastního jsoucna a bytí,
nebo kdybyste ztratili své individuální, osobní a soukromé uvědomování si
sebeuvědomění svého ‚já jsem¨, zmizela by i ta složka multivesmíru, která
s vámi souvztaží a která je s vámi spojena. A protože existuje vzájemná závislost
všech komponentů, které tvoří multivesmír, ztráta jednoho takového
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komponentu, představovaného vámi, by se rovnala ztrátě všech ostatních
komponentů. V tom případě by se multivesmír dezintegroval a přestal by být a
existovat. V tom smyslu jste mnohem důležitější než takzvaná rozsáhlost a
nesmírnost viditelného fyzického vesmíru (ve vašem případě i pseudovesmíru).
Bez vás není tato rozsáhlost a nesmírnost absolutně ničím.
Jak tedy ze všech těchto faktů vidíte, přesný opak je pravdou: Vy jste tím, kdo je
rozlehlý, nesmírný a všechno ostatní, co se týká tohoto přirovnání, a
multivesmírná rozsáhlost a nezměrnost vychází z vaší vlastní rozsáhlosti a
nezměrnosti. A protože ve svém vlastním soukromém, intimním, individuálním,
jedinečném a nekonečně odlišném ‚já jsem‘ reflektujete Mé Absolutní ‚JÁ JSEM‘
ve Stavu a Kondici těchto vlastností, Já jsem Ten/Ta, kdo je nakonec
takový/taková a dává vám tu stejnou přirozenost a strukturu, jakou mám Já.
Následně reflektuje tuto přirozenost a strukturu multivesmír. A toto je všechno,
co je potřebné v této konkrétní době sdělit.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za toto plodné zjevení. Jak jsi si vědom, během
záznamu tohoto Dialogu jsem přijal několik otázek. Chceš, abych se jim věnoval
nyní, nebo bychom měli Tvé odpovědi na ně odložit?
Pán Ježíš Kristus: Tentokrát bych doporučoval, abychom odpovědi na ně
odložili na příhodnější dobu - pokud vůbec. Začínáš být fyzicky velmi unaven.
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Dialog 135
21. dubna 2000
Peter: Nuže, jak bylo uvedeno na konci Dialogu 134, dostali jsme několik otázek
jak ze Slovenska (od Jozefa Grygara), tak i z této země (od Ardyth). Jozefova
druhá otázka byla obšírně zodpovězena v celé 9. kapitole Nového zjevení Pána
Ježíše Krista a v Dialozích 62 a 63 v Prvním dílu. Kromě toho jsem dostal
zajímavý dopis od Dana, který vyjadřuje jeho reakci na dopis z Německa a na
Tvou odpověď na něj, zaznamenanou v Dialogu 133. Pokud mohu, chtěl bych
celý obsah Danova dopisu shrnout do tohoto Dialogu. Samozřejmě, jako vždy se
pokorně ptám, zda máš něco Ty, co bys nám tlumočil ze Své Vlastní
perspektivy.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku hovořit jako první.
Ano, můžeš, a bylo by dobré zahrnout celý Danův dopis do tohoto Dialogu. Než
to ale uděláš a než se budeme věnovat položeným otázkám, stručně bych chtěl
doplnit něco jiného k tématu diskutovanému v Dialogu 134, týkajícího se
kosmologických záležitostí. Minulou noc, když jsi přemýšlel o pozici, důležitosti
a významu každého jednoho jednotlivého jedince pro správné udržování všech
funkcí, činností a postupu multivesmíru a pseudostvoření, jakož i všeho
ostatního, co se jich týká, byl jsi zvědav, jakou roli, pozici, umístění atd. má
v tomto ohledu na vaší planetě někdo, kdo je buď vážně vývojově postižen,
nebo kdo je například vyhořelý chronický schizofrenik. Jaký příspěvek poskytují,
nebo jak ovlivňují svou kondicí, pokud vůbec nějak, běh vesmíru a/nebo
pseudovesmíru?
Jak víš, každý, kdo je umístěn na vaší planetě, ať by byl během života na planetě
Nula v jakékoliv duchovní, duševní nebo fyzické kondici, tou kondicí slouží
nějakému důležitému ilustračnímu a demonstračnímu účelu. Jakému účelu
slouží někdo, kdo je vážně vývojově postižen, nebo je vyhořelý chronický
schizofrenik; nebo, jinými slovy, kdo je z vašeho zevnějšího hlediska, když
takovou osobu pozorujete, prázdnou schránkou bez jakýchkoli zbytků čehokoli
racionálního a inteligentního? Za prvé, takoví lidé ilustrují a demonstrují
skutečný vnitřní stav přirozenosti a struktury negativního stavu, jakož i
skutečný význam lidského ne-života, jež jsou založeny na nesprávných
duchovních principech a na všech jeho převrácených premisách. Jakýkoliv stav
takové povahy, reprezentovaný lidmi nacházejícími se v těchto bídných a
smutných podmínkách, není ničím jiným než prázdnou schránkou bez jakékoliv
podobnosti s pravým životem. Za druhé, jejich stav odráží definitivní výsledek
ne-života negativního stavu a lidského ne-života s jejich příslušnými egy. Jaký je
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výsledek někoho nebo něčeho vůbec, kdo/co je zakořeněn v něčem, co
neobsahuje nic z pravé reality pozitivního stavu, nebo ze života jako takového?
Postupně, jak všechno, co napájí takový ne-život, zmizí, jeho stav začne upadat,
až dokud se nestane prázdnou schránkou bez čehokoli racionálního a
inteligentního, přesně tak, jak to reflektuje, ilustruje a demonstruje vážně
vývojově postižený, nebo chronický schizofrenik.
Z těchto příkladů vidíte, že takové kondice, jaké se odrážejí v popsaných
stavech některých lidí, jsou v podstatě výsledkem povahy, struktury a dynamiky
pseudoživota negativního stavu a lidského ne-života s jejich příslušnými egy. Ve
své skutečné perspektivě a ve svém pravém vnitřním obsahu nejsou ne-život
negativního stavu a lidský ne-život ničím jiným, než co reprezentují těžce
vývojově postižení a vyhořelí chroničtí schizofrenici, kterým chybí jakákoliv
skutečná racionalita, logika, inteligence, kreativita a stimuly pro cokoliv
pozitivní a dobré, jsouce pouze prázdnými schránkami bez jakéhokoliv pravého
života v sobě. Tito lidé se ale tak jeví pouze z pozice vašeho vnějšího pozorování
a hodnocení, podle toho, jak jste vy schopni stanovit jejich stav pomocí
všemožných psychologických testů, které mají k dispozici vaše lékařské a vědní
obory. Ve svém nitru mohou být plni vzteku, surových emocí,
nepředvídatelných vzplanutí a podobných, většinou negativních reakcí na
úrovni jejich zvířecích, primitivních a elementárních potřeb. Ještě jednou, tento
vnitřní stav jejich mysli, zbavený všeho pozitivního a racionálního, je dobrým
odrazem přirozenosti a struktury ne-života negativního stavu, lidského neživota a jejich příslušných eg. Je to neplodný život (ne-život), který není schopen
poskytnout žádnou podporu, aby se v něm ujalo cokoli žijící a živé. A toto je
užitek, jakým takové stavy a kondice, které najdete jen v mezích lidského neživota a ne-života negativního stavu a v jejich příslušných egách, slouží na
ilustrování a demonstrování toho, co si nikdy nezvolit a jaký nikdy nebýt.
Nuže, ve vztahu k viditelnému vesmíru, nebo ve skutečnosti jen ve vztahu
k viditelnému pseudovesmíru (v pravém vesmíru se nic takového charakteru
nemůže nikdy objevit!), dávají takové kondice vznik galaxiím, slunečním
soustavám, planetám, které nemají nic, co by bylo schopno udržet vůbec nějaký
život. Ve skutečnosti jsou pro všechno živé a žijící jedovaté a zničující. Můžete
tedy říci, že lidské kondice výše zmíněného charakteru umožňují, aby takové
galaxie, sluneční soustavy a planety ve sféře pseudovesmíru (v zóně vymístění)
vůbec byly a existovaly. Takovými lidskými kondicemi je udržován a bude
udržován chod jejich souvztažných nebeských (pseudo-nebeských) těles až do
bodu vyčerpání jejich užitečnosti. Proč používáme termín ‚užitečnost‘, když
v nich prakticky neexistuje nic užitečné? Vezměme si například naši sluneční
soustavu. Máte v ní několik planet a jejich měsíců, které jsou, s výjimkou
planety Nula, buď ohnivým horoucím peklem (Merkur a Venuše), nebo jsou
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nepředstavitelně chladné, pusté, plné vulkanického nebo jiného běsnění (silné
vichřice), nebo podobných podmínek, které nejsou schopny udržet nic naživu
ani zlomek nanosekundy (Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a jejich
příslušné měsíce). Ve struktuře vaší sluneční soustavy lze ale najít jejich
užitečnost v jejich příspěvku k celkové gravitační přitažlivosti, která vaši planetu
udržuje na její oběžné dráze v dostatečné míře na to, aby jí nedovolila ani se
příliš přiblížit, ani příliš vzdálit vašemu slunci; umožňujíc tak, aby na ní vzkvétal
lidský ne-život. Ať tedy na tuto strukturální situaci nahlížíte jakýmkoliv
způsobem; ať něco vypadá jakkoliv neužitečně, přesto všechno to slouží
nějakému dobrému účelu ve schématu událostí, jež se odehrávají v rámci
současného cyklu času/stavu/procesu.
Jste schopni z výše uvedeného popisu zjistit příčinnou vzájemnou spojitost
například mezi stavem a kondicí vaší sluneční soustavy a mezi stavem a kondicí
lidí, kteří projevují vývojovou poruchu nebo chronickou schizofrenii, nebo
jakékoliv jiné podobné stavy? Bez nich nebo bez toho, jací jsou, by planety vaší
sluneční soustavy nemohly být takové, jaké ve své kondici jsou. Samozřejmě,
můžete namítnout, že Mé prohlášení o této příčinné vzájemné spojitosti
nedává žádný smysl, protože tyto planety nebo galaxie, nebo cokoliv, co máte
ve svém pseudovesmíru, existovaly už mnoho miliard let předtím, než se
objevili jacíkoliv lidé nebo jakékoliv sentientní entity. Toto je platný předpoklad,
pokud se učiní z hlediska vaší subjektivní modality vnímání reality. Ale
v objektivní modalitě k jejich objevení se došlo současně, simultánně a
synchronně - jsouce jedno závislé na druhém nebo jedno způsobené druhým.
Kromě toho, dokonce i v subjektivní modalitě máte ideje předcházející takovým
stavům, zrozené potřebou vynalézt, aktivovat, nastolit a manifestovat ne-život
negativního stavu, lidský ne-život a jejich ega. Jak víš, každá idea předchází svou
manifestaci v nějaké konkrétní formě nebo kondici. proto, než dojde k její
manifestaci v takové formě nebo kondici, objeví se různé nebeské (v tomto
případě pseudo-nebeské) tělesa a struktury, aby vytvořily souvztažné prostředí
pro její manifestaci při jejím konkrétním objevení, které jsou ztělesněním
obsahu takové ideje a které se mohou objevit daleko dříve, než vejdou do
svého vlastního pseudoživota jacíkoli lidé tohoto charakteru. Jak však víte,
všechny takové ideje se objevují v sentientní mysli. Jak se objeví idea těžce
vývojově postiženého jedince nebo chronického schizofrenika, produkuje své
důsledky, výsledky a následky. Jedním z nich je vytvoření pseudo-nebeských
těles, které odrážejí přirozenost, strukturu a obsah té ideje. Skrze ni a jejím
obsahem jsou vytvořena a následně udržována příslušná pseudo-nebeská
tělesa. Ztělesnění obsahu těch dotyčných idejí, například ve formě lidské
bytosti, se může stát v jakémkoli následném čase nebo paračase (z hlediska
subjektivní modality). Přesto je však prostřednictvím takové ideje zmíněný
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pseudovesmír se všemi svými pseudo-nebeskými tělesy umožněn a udržován
takovými lidmi v její konkrétní a hmatatelné manifestaci dokonce předtím, než
dojde k jejich fyzickému objevení se v časoprostorovém kontinuu (v tomto
případě v pseudo-časoprostorovém kontinuu).
A toto je všechno, co jsem vám chtěl dnes ráno objasnit. Nyní, Petře, vlož,
prosím, do tohoto Dialogu Danův dopis. Potom přejdeme k odpovědím na
otázky Jozefa a Ardyth.
Peter: Velmi Ti děkuji za Tvé upřesnění této kosmologické záležitosti. Tady je
Danův dopis slovo od slova:
S odvoláním se na odpověď Pána Ježíše Krista na dopis z Německa; toto by
mohlo být docela dobře definitivní a nejlepší vysvětlení - jaké bylo kdy potřebné
- důvodu, proč nelze mít (nebo by neměl být) žádný hmatatelný ‚důkaz‘ sám o
sobě. Tato rozprava ozřejmuje, že ‚důkaz‘, který by jedince uspokojil, musí
spočívat na samotném principu (Nového zjevení), na víře v tento princip,
přijímajíce jej a přijímajíce Pána Ježíše Krista - přesně, jak jsou On/ona a
Jeho/Její Přirozenost a všechno ostatní v něm znázorněny - na základě
samotného principu, bez ohledu na jakýkoliv lidský typ hmatatelného důkazu
(což by bylo, samozřejmě, úžasné, protože by to lidská povaha potřebovala),
jasně se však ukázalo, že kdyby to bylo tak, celé využití užitečnosti negativního
stavu by se tím stalo diskutabilním. Dospěl jsem k víře, že konečná víra v něho a
jeho přijetí bude spočívat na samotném principu, a ne na hmatatelném důkazu.
Zdálo by se, že tam spočívá největší kvalita víry nebo nevíry v jeho pravdivost.
Je pravda, že v lidském smyslu, nebo takovými způsoby, které lze zhodnotit
lidskými metodami ověření, nemáme žádný důkaz o pravdivosti Nového zjevení,
přesto ale máme svou intuici, která způsobuje, že jednoduše musíme cítit, že to
‚musí být pravda‘. Máme svou logiku, rozum a rozlišování, které nám říkají to
samé, a i když nic ‚nepotvrzují‘ - opět, v lidském smyslu - v největší možné míře
umožňují věřit, že je to Pravda, protože nic jiného se ani zdaleka nepřibližuje a
ani by se nepřiblížilo jeho obsahu. Nic jiné by jednoduše nemohlo být tak
vznešené.
A na závěr, neřekl bych, že není žádný důkaz. V našich životech je mnoho příhod
a projevů, které v nijakém případě nemohly být náhodné ani s největším
vypětím fantazie. Každý má své vlastní osobní detaily.
Ohledně poslední části otázky, kterou pokládá: „Jak lze definovat pravdu,“, by
bylo docela dobré odpovědět, že přesně definovanou ‚definici‘ toho, co je
pravda, lze najít všude v celém samotném Novém zjevení. Co by mohlo lépe
‚definovat‘, co je skutečná pravda, než všechny ty nespočetné podrobné pasáže
v něm týkající se a vysvětlující každé možné důležité téma, které mluví o tom, co
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je a co není pravda? Kde a jak by mohl někdo najít lepší definici Pravdy? Pouze
samotný tento fakt evidentně poskytuje každému typ ‚důkazu‘, který není
typicky lidský, co se týká jeho způsobu ‚verifikace‘, ale je daleko lepší: Typ, který
samotný svým charakterem znemožňuje, aby byl odmítnut. Toto je ‚důkaz‘,
který lze pochopit na lidské úrovni, který ji ale současně přesahuje a není z ní.
Úžasné, Petře! Právě jsem to zapsal a úplně se mi zdá, že to bylo inspirováno
Pánem Ježíšem Kristem, aby to mohl jeden prostý a pokorný představitel
vysvětlit některým ‚jiným‘, kteří to potřebují slyšet z této perspektivy.
Jsem přesvědčen, že jestliže má někdo nějaké pochybnosti, jednou a provždy
se může obrátit na tento konkrétní Dialog a nadobro se jich zbavit. Tento
Dialog je, domnívám se, velmi aktuální, důležitý a povzbudivý, protože se
věnuje, jak ty říkáš, Petře, nejdůležitějším záležitostem.
Co myslíš?
S láskou Dan a Olga.
Pán Ježíš Kristus: Danovo stanovisko je trefné. V tomto ohledu se počítá jedině
věc samotného principu. A nejen to, ale dalším důvodem, kromě důvodů
zjevených v Dialogu 133 i jinde v Mém Novém zjevení, proč nelze poskytnout
lidem během jejich života na planetě Nula žádné hmatatelné, racionální,
logické, externě zkušenostní nebo empirické ověření, svědectví nebo důkaz o
pravých duchovních záležitostech, o samotné pravdě, a zejména o Mně, Pánu
Ježíši Kristu jako o Jediném Pravém Absolutním JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM, jsou
některé další důležité duchovní záměry, kvůli kterým bylo dovoleno zfabrikovat
a založit lidstvo. Jak si pamatujete, lidstvo bylo původně zfabrikováno a
založeno takzvanými pseudotvůrci. Při jejich pátrání po Absolutní pravdě a při
zodpovězení všech těch existenciálních otázek, jež se chystaly proniknout do
sentientních myslí existujících v tom čase/stavu, potřebovali rozhodující
odpověď, zda je nebo není možné, aby někdo svou myslí, kterou za tím účelem
zfabrikovali, v tomto případě typickou lidskou myslí, dospěl k přesným,
náležitým, správným a pravdivým závěrům ohledně duchovních záležitostí a
ohledně Mé Pravé Přirozenosti, bez toho, aby měl jakékoli vnější hmatatelné,
racionální, logické, zkušenostní nebo empirické svědectví nebo důkaz; výlučně
na základě samotného principu; rozlišením, zda něco je nebo není pravda.
Jejich předpokladem nebo hypotézou bylo, že pokud má někdo tuto typickou
lidskou mysl, něco takového je zhola nemožné.
Ani na okamžik nezapomínejte, že pseudotvůrci zkonstruovali lidskou mysl
takovým způsobem, aby lidem znemožnili, aby na základě funkce své mysli
dospěli k jakýmkoli správným závěrům o čemkoli vůbec. Koneckonců, lidská
mysl byla zkonstruována takovým způsobem, aby vyhledávala odpovědi na
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všechno vůbec z vnějšku, a ne ze své vlastní niternosti, ke které pseudotvůrci
tak příhodně uzavřeli cestu. Podle jejich názoru by bylo nemožné, aby za
takového uspořádání lidé dospěli k pochopení a přijetí jakékoliv pravdy na
základě samotného principu. Co by se tedy stalo, kdybych měl splnit například
Deziderovu prosbu (pán z Německa), abych dokázal, krok za krokem, navenek
hmatatelnými, racionálními, rozumovými, logickými, zkušenostními nebo
empirickými prostředky, pravdivost Mého prohlášení, že Já jsem Jediný Pravý
Bůh (nebo podle nové terminologie, Jediný Absolutní JSEM, KTERÝ/KTERÁ
JSEM)? V tom případě, kromě toho, že bych je uvěznil ve stavu definitivní volby,
jak bylo uvedeno v Dialogu 133 i jinde, by lidé dávali zcela nesprávné odpovědi
samotným pseudotvůrcům. Pseudotvůrci by řekli něco takového: „Aha, říkali
jsme vám to. měli jsme pravdu, lidé nejsou schopni objevit nebo ověřit vůbec
nic, co se týká duchovních věcí nebo pravé Přirozenosti Tebe, Pána Ježíše Krista,
výlučně na základě samotného principu, ze svého nitra. Namísto toho potřebují
všemožné zevnější důkazy nebo svědectví, že něco je nebo není tak.“ Kdyby to
bylo tak, potvrdili bychom jako pravdu nesprávnost předpokladu pseudotvůrců
a ti by následně na základě takového potvrzení považovali něco, co je
nesprávné, za správné a pravdivé. V tom případě by nemohli být pseudotvůrci a
následně ani celý pseudoživot negativního stavu i lidský ne-život nikdy
konvertováni zpět do pozitivního stavu, protože takovým potvrzením bychom
je uvěznili v jejich vlastních nepravdách, které by považovali za jedinou pravdu.
Až nyní, majíce jasný příklad něčeho, co jim nikdy nemohlo byť i jen přijít na
mysl, mohou pseudotvůrci jasně poznat, že jejich předpoklad o lidské mysli a o
tom, co může nebo nemůže učinit, byl nesprávný nebo falešný, a proto lze
dospět ke správným závěrům ohledně duchovních věcí, nebo ohledně
jakýchkoli věcí na základě samotného principu, bez jakéhokoli dalšího
zevnějšího důkazu nebo svědectví, dokonce i s takovou typickou lidskou myslí.
Tato schopnost lidské mysli pramení z Mé přítomnosti v té mysli. Vidíte,
pseudotvůrci mylně předpokládali, že fabrikací typické lidské mysli bude Má
přítomnost z lidí natrvalo vypuzena. Opět, dokonce i v tomto ohledu se dokázal
jejich omyl. Jak tedy z těchto důležitých faktů vidíte, vaše schopnost přijmout
Pravdu Mého Nového zjevení a pravdu, že JÁ JSEM Jediný/Jediná JSEM,
KTERÝ/KTERÁ JSEM, pomáhá pseudotvůrcům získat správné odpovědi. Kdyby to
tak nebylo, pseudotvůrci by usoudili, že pro lidi by bylo příliš jednoduché
přijmout něco, co je jim dáno podle požadavků jejich typické lidské mysli, a ne
kvůli samotnému principu. Ještě jednou, v tom případě by řekli, že měli pravdu,
a proto neexistuje žádná potřeba, aby byl stav niternosti tím, čím je. Každý
může ze stavu svého zevnějšku dospět k těm samým závěrům, jako ze stavu své
niternosti. Jak vidíte, podle tohoto předpokladu je zevnějšek dán do rovnosti
s niterností, nebo, jak bylo uvedeno předtím, zevnějšnost je internalizována a
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niternost je externalizována. Ustanovit takovou situaci, kdy by nikdo, dokud by
byl v lidském ne-životě, nemohl dospět ke správným závěrům pomocí
samotného principu, a vidět, uznat, přijmout a aplikovat něco, co je nebo není
pravdivé, bez vnějšího svědectví nebo důkazu, by zavedlo lidstvo i
pseudotvůrce, jakož i všechny ostatní v zóně vymístění do jejich věčné záhuby.
V tom případě by upadli do nezvratného stavu, považujíce nepravdy za jedinou
pravdu a pravdu za naprosté nepravdy.
Avšak díky vám, Mým představitelům na planetě Nula, na základě vaší
schopnosti vidět, uznat, přijmout a aplikovat všechno obsažené v Mém Novém
zjevení jako skutečnou Pravdu na základě samotného principu, dokazujete
pseudotvůrcům, jak se mýlili/mýlí ve svých falešných předpokladech v této
nebo jakékoliv jiné záležitosti. Uvádíte je tedy do pozice, ze které mohou získat
na všechny své otázky jediné správné odpovědi. A toto je jedna
z nejdůležitějších rolí, kterou hrajete v tomto ohledu, dokud jste v lidském
životě na planetě Nula. A my všichni bychom měli být vděčni a vyjadřujeme své
poděkováni Danovi a Olze za to, že ve svém produktivním dopisu uvedli
všechna tato fakta do pozornosti všech.
Peter: Přesně tak. Jsme připraveni pokračovat odpověďmi na předložené
otázky?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme.
Peter: V tom případě tady jsou. Dovol, abych začalo otázkou Jozefa. Ptá se na
duchovní význam Tvého zvláštního chování, když jsi potom, cos vyhládl, hledal
fíky na fíkovníku, i když ještě nebylo období dozrávání ovoce. Když jsi na něm
nenašel žádné plody, proklel jsi ho, a tak odumřel navěky. Jeho druhá otázka se
týká záležitosti Tvého zmrtvýchvstání a následných setkání s Tvými učedníky. A
nyní otázky Ardyth: ‚V Dialogu 132 je uvedeno, že volby vykonané v duchovních
a intermediálních dimenzích určují výsledky ve vnějších dimenzích. Kauzalita
tedy spočívá ve vědomí. Jak Tvá Mysl vstupuje do procesu (jaká je role)
stanovení výsledku nebo produktu Stvoření?‘ Druhá otázka Ardyth: ‚Zde, na naší
planetě, je pro nás jako představitele naše sentience velmi význačným faktorem
při naší práci. Jak můžeme být jako představitelé co nejzodpovědnější
„příčinou“, dělajíce vhodná rozhodnutí ve sférách našeho vlastního životního
prostoru? Jsme částečně zodpovědni i za planetu jako celek? Za jakékoliv
události nebo aspekty zóny vymístění? Za jakékoliv události nebo aspekty
Pozitivního Stavu?‘ Její třetí otázka: ‚Vyvíjíme se v plnější míře jako naše pravé
„já jsem“ a zbavujeme se našeho ega. Nějak potřebujeme být sentientní
z pozice našeho pravého „já jsem“, abychom co nejpřiměřenějším způsobem
završili svá pověření. Jaké instrukce a podporu nám poskytuješ, abys nám
pomohl uskutečnit tuto přeměnu co nejlépe?‘ Čtvrtá otázka Ardyth: ‚Přívrženci
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hnutí „new age“ velice mluví o tom, jak jsou myšlenka a víra kauzální. Zdá se mi
ale, že podvádějí sami sebe, když vytvářejí tvrzení, která se podle mého vědomí
zdají být v rozporu s objektivními skutečnostmi, a možná s faktory určenými
silami mimo naši planetu (jako jsou například aktivity odehrávající se v jiných
dimenzích). Jak se liší pozitivní duchovní svět, co se týká procesu a obsahu, od
toho, o co se snaží lidé na této planetě?‘ Konec otázek. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Začněme odpověďmi na otázky Jozefa. Jeho druhá otázka, jak
sis všiml, Petře, byla obšírně zodpovězena v 9. kapitole Nového zjevení Pána
Ježíše Krista a týkala se významu Poslední večeře; a Mé aktivity a setkání
s Mými učedníky byly náležitě popsány ve zmíněných Dialozích. Jozefovi by se
doporučovalo, aby si znovu důkladně přečetl zmíněnou kapitolu a Dialogy, aby
si osvěžil paměť ohledně těchto záležitostí. Nic více by v tomto časovém bodě
nebylo užitečné zjevit nebo vědět. Informace o těchto záležitostech obsažené
ve zmíněných textech, jsou pro tuto dobu plně dostačující a vyčerpávající. Jeho
první otázka má význam související se současným stavem záležitostí. Uvedené
epizody, zahrnující Mé chování, jsou stručně uvedeny v Matoušovi 21:18-19 a
trochu obšírněji v Markovi 11:12-14. Dovol Mi citovat Markovu verzi: Ihned
následujícího dne vyšli z Betánie, vyhládl. A vida v dálce fíkovník s listy, šel se
podívat, zda by na něm snad něco nenašel. A když k němu přišel, našel na něm
pouze listí, neboť nebylo období fíků. V reakci na to Ježíš řekl: „Ať z tebe už
nikdo nejí nikdy žádné ovoce.“ Matoušův text potom přidává následující slova:
„Ať z tebe už nikdy nevzejde žádné ovoce.“ A fíkovník okamžitě odumřel.
Popsaná epizoda obsahuje určitý všeobecný hluboký duchovní význam a
význačné duchovní souvztažnosti, týkající se celého tohoto cyklu
času/stavu/procesu, a některé specifické souvztažnosti, týkající se času, kdy
jsem byl fyzicky na planetě Nula. Ve všeobecném smyslu fíkovník představuje
nebo souvztaží s přírodním dobrem. Přírodní dobro je nádobou a nohami, ve
které je a na kterých stojí duchovní dobro a která prostřednictvím duchovního
dobra obsahuje nebeské dobro. Tyto tři významné aspekty dobra jsou
nádobami, skrze které, pomocí kterých a ve kterých je Mému Absolutnímu
Dobru umožněno se manifestovat a přenést se k celému Mému Stvoření i
pseudostvoření (v pseudostvoření je to v tom smyslu, jak jsem to uvedl
v Matoušovi 5:45: ‚Neboť On způsobí, že Jeho slunce vychází nad zlými i nad
dobrými, a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé‘). Tyto tři aspekty dobra
jsou zároveň ve Mně ve Stavu Absolutního Sjednocení a Jednoty. Jak jsou ale
přeneseny ke zbytku Stvoření a na všechna místa a ke všem ostatním, toto
Absolutní Dobro manifestuje svůj význam přizpůsobený a upravený podle
obsahu a významu každé příslušné dimenze, respektive pseudodimenze,
v jejich relativní kondici. Z těchto faktů je zřejmé, že jakýkoliv život vůbec, jakož
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i jakýkoliv pseudoživot vůbec, je nepřetržitě udržován Mým neustálým
vyzařováním Mého Absolutního Dobra ke všem a ke všemu.
Ve zmíněných příhodách, když jsem udělal to, co jsem udělal, vyšel jsem se
Svými učedníky z Betánie. ‚Betánie‘ souvztaží, co se týká významu této
konkrétní příhody, se zfalšovanou duchovní pravdou, která není schopna
obsahovat vůbec žádné dobro (ani nebeské, ani duchovní, ani přírodní). Dobro
se vždy projevuje prostřednictvím své pravdy, tak jako se láska projevuje
prostřednictvím své moudrosti, a naopak. Tudíž, jestliže chybí duchovní pravda
nebo jakákoliv pravda vůbec, dobro nemá žádné prostředky, jak se projevit,
nebo jak ožít a být funkčním. To, že jsem vyšel z Betánie, znamená vystoupení
ze stavu, jenž nemá nic ze žádné pravdy, a tedy nemá ani žádné dobro. Jsa
v tom stavu, dostal jsem hlad po přírodním dobru, které v tomto případě
nemělo žádnou možnost vyjádřit svou nebeskou a duchovní přirozenost, ani
Mé Absolutní Dobro. To, že jsem viděl fíkovník, který měl zelené listy, znamená
Mou naději, že najdu na této planetě a v zóně vymístění vůbec něco, co by
umožnilo projevení se Mého Absolutního Dobra, aby se manifestovalo skrze své
nebeské, duchovní a přírodní aspekty a ujalo se v životech (ne-životech) lidí a
všech ostatních v zóně vymístění.
Samozřejmě, ve stavu a v kondici, které byly náchylné produkovat jen zla a
nepravdy, nebylo možné najít nic této povahy. To, že nebylo období, kdy se na
fíkovníku objevují fíky, znamená, že současný cyklus času/stavu/procesu, ve
kterém jsou negativní stav a jeho lidské produkty a jejich příslušná ega v plném
aktivním rozmachu, ještě nenaplnil svůj účel, neposloužil svému užitku, a ještě
neposkytl všechny nevyhnutelné odpovědi na otázky ohledně přirozenosti
nějakého jiného typu života (ne-života), odlišného od pravého života
pozitivního stavu. To, že jsem ten strom nechal odumřít, aby už nikdy navěky
nemohl přinášet ovoce, znamená, že jsem zabránil, aby kdokoliv nebo cokoliv
z negativního stavu a z lidského ne-života dostal cokoli duchovně náležité a
správné, co by jim umožnilo pokračovat v jejich úsilí produkovat nepřetržitě do
věčnosti jejich zla a nepravdy. Kdybych jim neposkytl cokoliv ze Svého
Absolutního Dobra, prostřednictvím jim zpřístupněného nebeského,
duchovního a přírodního dobra, když byli v jejich zlech a nepravdách, jen bych
posílil a potvrdil jejich zla a nepravdy jako jediné dobro a pravdu. Kdyby bylo
někdy dovoleno, aby se stalo něco takového, všichni tvůrci takových zlých
skutků by byli navěky zablokováni ve svém stavu a nemohli by být vůbec
spaseni. V tom případě by tímto faktorem negativní stav a tento jednotlivý
cyklus času/stavu/procesu nemohl být nikdy ukončen. A jak víte, v tom případě
by nemohlo dojít ani k žádoucímu uskutečnění se plnosti a kompletnosti
pravého života pozitivního stavu.
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To, že jsem nechal fíkovník odumřít, znamená ještě také prorockou předpověď,
že negativní stav ve všech jeho aspektech, jakož i lidský ne-život ve všech jeho
vlastních aspektech, s jejich příslušnými egy, mají dovoleno vzkvétat a plodit
své zlé skutky pouze dočasně a přechodně, dokud nebudou náležitě,
zkušenostně a plně poskytnuty všechny nevyhnutelné odpovědi na všechny
existenciální otázky sentientních myslí ke spokojenosti všech. To, že nebylo
období fíků, ilustruje ještě i Má preventivní opatření, která by nedovolila
předčasný příchod Mého Absolutního Dobra, v tomto případě prostřednictvím
přírodního dobra skrze nebeské a duchovní dobro, do stavu a kondice, které
neměli žádný náležitý základ na jeho přijetí. Přijetí plnosti takového Dobra ve
všech jeho aspektech do stavu zel a nepravd značí profanaci Absolutního Dobra
a všech jeho Absolutních, jakož i relativních aspektů. Profanace Absolutního
Dobra by v tomto případě v biblickém pojímání znamenalo spáchat
neodpustitelný hřích. Důsledkem takového skutku je kompletní ztráta práv a
výsad každého, kdo by se ocitl v takovém stavu, být a existovat nebo pseudobýt
a pseudoexistovat. Kdyby se tedy někdy mohlo stát něco takového charakteru,
v tom případě by všichni, kteří by se na takových skutcích podíleli, museli
navěky zahynout; to znamená, že v pravém smyslu tohoto slova by ztratili své
životy nebo cokoliv, co mají; tedy do věčnosti by už více nebyli. Abych zabránil,
aby někdy došlo k tomuto strašnému výsledku, učinil jsem veškerá opatření,
aby se nic takové povahy nemohlo v životech nebo ne-životech nikoho
uskutečnit. Toto je důvod, proč jsem dotyčnému fíkovníku před obdobím
dozrávání fíků nedovolil ani v budoucnu přinášet nijaké plody.
Nuže, jak z tohoto vysvětlení vidíte, všechno, co jsem učinil nebo udělal v době
Mého života na planetě Nula, mělo vážný a hluboký duchovní význam a
souvztažnost. Výše uvedený význam zmíněné příhody má rozsáhlý dopad na
všechny a na všechno ve jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí. Má však
také užší význam ve vztahu k židovskému národu, který měl Mé Slovo, ale který
také externizoval a ritualizoval všechny duchovní principy obsažené v Mém
Slově do té míry, že v ničem, co ten národ udělal nebo co vyprodukoval,
nezůstalo nic ze skutečné pravdy, a následně ani ze skutečného přírodního
dobra. V této konkrétní konotaci fíkovník reprezentoval židovský národ a jeho
externalizovanou a ritualizovanou pseudoduchovnost. Zelené listy znamenaly,
že měli Mé Slovo, pomocí kterého žili (pseudo-žili), byli naživu (pseudo-živí) a
fungovali. To, že se na fíkovníku nenašlo žádné ovoce, znamená jejich
neschopnost vytvořit kvůli totální externalizaci a ritualizaci všeho duchovního
cokoliv pozitivní a dobré v žádných aspektech jejich životů (ne-životů), a tím
procesem v tom duchovním zrušili jakýkoliv pravý život. To, že nebylo období
fíků znamenalo, že v tom časovém bodě ještě nebyla znázorňující fáze jejich
skutků a činů v jejich plnosti a kompletnosti. Koneckonců, v té době Mě ještě
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neukřižovali. To, že jsem ten strom nechal odumřít, a tím činem jsem mu
navěky znemožnil přinášet jakékoliv ovoce, znamenalo, že jsem preventivně
skoncoval s jakýmikoliv zbytky všeho, co by v budoucnu reprezentoval židovský
národ, aby to nemohlo být přeneseno nebo převedeno do následujícího cyklu
času/stavu/procesu, což dopředu vyloučí, aby se v následujícím cyklu ujalo
cokoliv z externalizace, ritualizace a podobných negativních faktorů.
Z těchto příkladů můžete snadno vyvodit, že v tomto ohledu celý židovský
národ a jeho externalizovaná a ritualizovaná pseudoduchovnost se všemi jejími
zly a nepravdami reprezentovaly a symbolizovaly všemi svými skutky a činy
nejen celé lidstvo, ale i celý negativní stav a jejich konečný výsledek. A toto je
skutečný, pravý význam příhody se zmíněným fíkovníkem.
Peter: Děkuji Ti velice za toto plodné vysvětlení. Nyní ta příhoda skutečně dává
smysl. Předtím bylo pro moji mysl vždy problémem, proč bys Ty, jsa jediný
Zdroj jakéhokoliv života, učinil tak strašnou věc, že bys žijící a dýchající entitu, i
když jen strom, nemilosrdně zabil, i když nebylo období fíků. Podle Tvého
vysvětlení dává ta událost dokonalý smysl.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, dává, že ano? V tuto chvíli se věnujme otázkám
Ardyth. Odpovědi na většinu aspektů jejích otázek by měly být snadno
odvoditelné z toho, co vám bylo tlumočeno v několika posledních Dialozích,
které předcházejí Dialog zaznamenávaný právě teď, jakož i v první části tohoto
Dialogu. Všechny důsledky všeho vůbec se řídí multivesmírným zákonem
Stvoření, který stanoví, že všechno postupuje od vnitřního duchovního
k intermediálnímu duševnímu a k vnějšímu fyzickému. Jestliže jsem Absolutní
ve všech aspektech Svých funkcí, skutků a činů, a tedy ve Své Absolutní Mysli, a
jestliže jsem tím faktorem plně přítomen v každém, s každým a u každého a ve
všem, se vším a u všeho, a jestliže tou přítomností umožňuji uskutečnění
jakýchkoli výsledků, v tom případě jsem Ten/Ta, Kdo stanovuje každý výsledek
nebo produkt Stvoření a pseudostvoření. Na základě Absolutní Funkce Mé
Absolutní Mysli a na základě nejzazšího účelu, kvůli kterému bylo Mé Stvoření
stvořeno, a z důvodu, kvůli kterému jsem dovolil zfabrikovat pseudostvoření, je
zřejmé, že Já stanovuji v absolutním smyslu úplně všechny výsledky nebo
produkty nebo jejich specifický charakter a obsah, jakož i jakému druhu užitku
může sloužit pro všechny, jsou závislé na obsahu Mého Velkého plánu, který
mám ohledně významu a účelu současného cyklu času/stavu/procesu.
Moji praví představitelé na planetě Nula souhlasili s demonstrací a ilustrací
těchto skutečností ve své relativní kondici. prostřednictvím jejich životního
stylu, skutků, činů, chování, výtvorů nebo čehokoliv, co dělají nebo nedělají,
přenáším všechny aspekty zmíněného účelu a Mého Velkého plánu do stavu, na
místo a do postavení, kde jsou ve stavu plné aktivace a manifestace ne-život
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negativního stavu a lidský ne-život s jejich příslušnými egy. Takže pomocí a
prostřednictvím nich neustále ustavuji něco (co to je, nelze z bezpečnostních
důvodů zjevit; dozvíte se o tom, až už více negativní stav a lidstvo v jejich
současné kondici nebudou existovat), což povede ke konečné eliminaci
negativního stavu a lidského ne-života. Zároveň tím, že jsou Moji představitelé
spojeni s různými regiony jiných světů a pseudosvětů, svými celkovými
funkcemi a pozicemi, zda si už vědomě uvědomují nebo neuvědomují (většinou
si to neuvědomují), že je to tak, významně přispívají z pozice svých jedinečných,
individuálních a nekonečně odlišných aspektů svých vlastních sentientních
myslí ke správné funkci a údržbě těch světů a pseudosvětů, přispívajíce tak ke
stanovení jejich výsledků nebo produktů.
Zodpovědností vás jako Mých pravých představitelů na planetě Nula je
ilustrovat a demonstrovat pravý život pozitivního stavu vaším vlastním
jedinečným, individuálním, osobním a odlišným způsobem, tím, jak se chováte,
jednáte, fungujete, myslíte, cítíte, po čem toužíte, jak navazujete vztahy a co
produkujete. Model pro toto máte uveden v Mém Novém zjevení. Jedním
z důležitých účelů, kvůli kterým jsem vám dal své Nové zjevení, je poskytnout
vám takový model. Jestliže přijmete a jestliže budete aplikovat všechno, co je
obsaženo ve všech zdrojích Mého Nového zjevení, na základě toho budete
schopni konat ‚v doménách vašeho vlastního životního prostoru‘ správná
rozhodnutí. Z toho důvodu a s tímto na paměti, jakož i z důvodů zjevených
ohledně tohoto v posledních Dialozích a v tomto Dialogu, zodpovídáte částečně
i za planetu jako celek, za jakékoli události nebo aspekty zóny vymístění; jakož i
za události nebo aspekty v pozitivním stavu. Nezapomínejte, že význam slov
„Moji představitelé“ znamená vaše umístění doprostřed pozitivního stavu,
abyste z té pozice byli schopni v souladu s Mým Velkým plánem ovlivňovat,
jakým kurzem se ubírá vaše planeta, zóna vymístění a pozitivní stav v rámci
současného cyklu času/stavu/procesu. Jestliže zasvětíte celý svůj život ve všech
jeho individuálních, osobních, jedinečných a odlišných aspektech používání a
praktikování všech principů a idejí obsažených v Mém Novém zjevení, v tom
případě bude váš příspěvek v tomto ohledu významný v jeho pozitivním smyslu.
Pokud to ale neučiníte, váš příspěvek ohledně toho bude významný v jeho
negativním smyslu.
Chci, abyste věděli, že strukturální koncepce vaší mysli, jak jsem ji zapojil Já,
specificky a zvláště na paměti s vaší inkarnací na planetu Nula, je taková, že
odráží nebo obsahuje všechny nevyhnutelné ingredience a schopnosti potřebné
a žádané pro život a pseudoživot všech příslušných vesmírů multivesmíru i
pseudovesmírů zóny vymístění a planety Nula, aby tyto ilustrovaly,
demonstrovaly a poskytly všechno nevyhnutelné pro jejich jsoucno a bytí i
pseudojsoucno a pseudobytí tak, jak jsou a jak fungují. Abych to znovu
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zopakoval: Vůbec nic není možné bez této funkce sentientních myslí
všeobecně, a především vaším sentientních myslí. Ještě jednou, jak bylo
uvedeno předtím, vy zodpovídáte a skládáte účty za tu specifickou, jedinečnou
a odlišnou složku multivesmíru a jeho příslušné vesmíry, galaxie, sluneční
soustavy, planety či cokoliv, co mají, jakož i za jejich protějšky v zóně vymístění
a planetu Nula, které zcela závisí na vaší vlastní specifické, jedinečné a odlišné
individuální sentientní mysli. Prostřednictvím vašeho pravého ‚já jsem‘ a tím, co
obsahuje, a vaší pravou a ryzí sentientní myslí ovlivňujete všechno v tom
specifickém, jedinečném a odlišném komponentu na pozitivní straně. Na
druhou stranu, typickými lidskými aspekty vaší sentientní mysli ovlivňujete
všechno v zóně vymístění a planetu Nula.
Vlastně, v zóně vymístění a na planetě Nula vychází váš vliv z obou aspektů vaší
sentientní mysli - z jejích lidských aspektů i z aspektů pozitivního stavu.
Lidskými aspekty jim umožňujete, aby byli takoví, jací jsou, aby svými
pseudoživoty umožnili správné odpovědi na všechny existenciální otázky; a
pozitivními aspekty své sentientní mysli připravujete podmínky, které povedou
k eliminaci všeho negativního, zlého, falešného a zkresleného v jejich doméně a
v jejich osobních a individuálních pseudoživotech. Jak tedy vidíte, vaše
zodpovědnost a povinnost jsou v tomto ohledu velké.
Kvůli tomuto dvojitému působení, které máte jako Moji představitelé na
planetě Nula nebo z pozice vašeho bytí na planetě Nula, nebude možné, abyste
se plně a kompletně vynořili jako vaše pravé ‚já jsem‘ a vzdali se nebo zbavili se
vašich stavů ega. Dokud žijete na planetě Nula, abyste poskytli nutnou podporu
pro pokračování této planety a zóny vymístění až do doby, kdy budou dány
všechny odpovědi na zmíněné existenciální otázky, bude třeba, abyste si své
ego ponechali. Takové pokračování je umožněno z pozice vašeho ega. Avšak ve
vašich osobních a individuálních životech a ve vztahu k pozitivnímu stavu, ke
Mně a k sobě navzájem, jako Mým představitelům, máte fungovat pouze
z pozice svého pravého ‚já jsem‘. Tentokrát tedy nejde o zbavení se svého ega,
což je nemožné, pokud jste v lidském ne-životě na planetě Nula, ale jde o to
naučit se, jak ovládat své ego takovým způsobem, abyste mu nedovolili
nepříznivě ovlivňovat, řídit nebo ovládat váš život. To, jak to udělat, je
obsaženo v celém Mém Novém zjevení. V celém Mém Novém zjevení vám byly
dány všechny nevyhnutelné principy a ingredience, aby vám bylo umožněno
fungovat z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘ a úspěšně ovládat vaše ego, abyste
nebyli pod jeho vlivem, řízením nebo nadvládou. Jen se řiďte těmito principy a
nezmýlíte se. Takovýmto způsobem vás instruuji a podporuji v každém ohledu.
Tato jednotlivá záležitost je však vyloženě individualizovaná a zosobněná. Proto
nemohu dát takové specifické instrukce a podporu prostřednictvím
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neomezeného, paušálního prohlášení nebo neomezeně aplikovatelného
způsobu, který by se hodil na všechny bez rozdílu. V okamžiku, kdybych něco
takového poskytl, okamžitě by se to stalo vlastnictvím negativního
stavu/renegátů. Už Mě tedy nikdy více nežádejte, abych vám poskytl instrukce
a podporu, které by byly aplikovatelné na všechny z vás. To by bylo porušením
vaší vlastní individuality, jedinečnosti a nekonečné odlišnosti, na nichž je
založen pozitivní stav. Místo toho se vám doporučuje, jestliže potřebujete
jakoukoliv podporu a/nebo instrukce v tomto ohledu, abyste požádali Mne
osobně svým vlastním individuálním přístupem, abych vám je poskytl
nejvhodnějším způsobem a stylem, přizpůsobeným vašim specifickým
potřebám a vašemu pravému ‚já jsem‘. Jelikož by byl tento způsob nebo styl
velice odlišný a jedinečný od jednoho jedince ke druhému, duchovně by bylo
velmi nebezpečné uvést na platformě těchto Dialogů nebo Mého Nového
zjevení všeobecně, jaký by mohl být nebo jaký by byl. Je plnou zodpovědností
vás všech, abyste ze svého vlastního nitra tyto konkrétní potřeby zjistili
jakýmkoliv způsobem nebo přístupem, který máte k dispozici.
Jestliže porovnáte duchovní svět, co se týká jeho procesu a obsahu, s tím, o co
se pokoušejí lidé na této planetě, můžete všeobecně říct, že v pozitivním stavu
je v této době všechno orientováno na ukončení tohoto cyklu času/stavu/
procesu, a v důsledku toho na plnou a kompletní eliminaci negativního stavu a
lidského ne-života s jejich egy a na ustanovení plnosti a kompletnosti pravého
života pozitivního stavu. Obecně řečeno, všichni pracujeme na dosažení tohoto
cíle. Z bezpečnostních důvodů nelze v tomto ohledu v této době poskytnout
žádná specifika. Bylo by to, jako byste svému nepříteli poskytli všechny detaily
své pevnosti. Na druhou stranu, všechno, o co se pokoušejí lidé na této planetě
a v negativním stavu všeobecně, s výjimkou Mých skrytých a veřejných
představitelů v jejich pseudodoméně, je zaměřeno na zachování, prodloužení a
podporu, všemi dostupnými prostředky, jejich pseudoživota nebo ne-života.
V této době neexistují mezi nimi žádné jiné formy aktivit. Jinými slovy, všechny
jejich skutky jsou zaměřeny na pseudovítězství negativního stavu na této
planetě a na zajištění toho, aby byl ne-život negativního stavu ve všech jeho
formách a manifestacích zachován navěky. A toto je všechno, co jsme
potřebovali prodiskutovat v rámci tohoto Dialogu. Chci, Petře, aby sis dal přes
víkend přestávku a abys během té přestávky nezaznamenával žádné Dialogy pokud vůbec někdy.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji. A rád přijmu Tvou radu. Strašně mě bolí v kříži.
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Dialog 136
25. dubna 2000
Peter: Při reakci na obsah Dialogu 135 a obsah předcházejících Dialogů položila
Ardyth otázku ohledně budoucího osudu ega jako takového. Jak tomu rozumím
já, otázkou je: Co se stane s typickým egem po eliminaci negativního stavu a
lidského ne-života? Předpokládá se, že ego má nějakou formu nebo stav
sentience. Pokud vezmeme v úvahu, že sentience jako taková nemůže být do
věčnosti zničena (koneckonců, pochází ze Tvé Absolutní Sentience), v tom
případě jaký by byl výsledný závěr jakéhokoliv typu ega, zda už typu lidského,
nebo typu, který mají všichni ostatní tvorové a sub-tvorové zóny vymístění?
Zároveň by bylo zajímavé vědět, zda je nějaký rozdíl mezi lidským typem ega a
jejich typem ega. Samozřejmě, jako vždy, než se budeme věnovat těmto
otázkám, je něco, o čem bys chtěl Ty hovořit jako první?
Pán Ježíš Kristus: Jako obvykle, cením si tvé nabídky, Petře, abych hovořil jako
první. Skutečně mám něco, co bych chtěl uvést do vaší pozornosti (všech
čtenářů těchto Dialogů). Je čas dále rozvést záležitost takových pojmů jako víra,
slepá víra, důvěra, spolehnutí se a přesvědčení. Ohledně toho, jak definují,
chápou a pojímají tyto pojmy lidé a ostatní v zóně vymístění, existuje hodně
zmatku. Tyto pojmy jsou velice často používány jako vzájemně zaměnitelné.
Avšak z duchovního hlediska, jak jsou tyto pojmy chápany v pozitivním stavu,
nejsou vzájemně zaměnitelné, nebo jeden pojem není nikdy použit místo
jiného. Všechny mají svůj vlastní vzájemně nezávislý, důležitý význam. Zároveň
přece jen mají něco společné v tom smyslu, že pojmenovávají ty samé důležité
aspekty něčeho poznatelného, ale z jiného úhlu.
Jestliže se na tyto pojmy podíváte pozorně, všimnete si, že se v podstatě
vztahují na stav sentientní mysli, která je využívá na stanovení postoje
k někomu nebo něčemu. Zároveň jsou tyto pojmy používány i na stanovení
postoje k sobě samému/samé a postoje ke všemu, co jedinec dělá, poskytuje,
vyjadřuje, jak se chová nebo jak navazuje vztahy. V tomto smyslu tu tedy máte
dvojsměrné využití těchto pojmů: jedno je zaměřeno na sebe samého/samu a
na to, jak kdo vnímá vlastní stav, kondici a funkci, a druhé je zaměřeno na
druhé jedince a jejich stavy, kondice a funkce, jakož i na jakékoli jevy, které se
odehrávají mimo každého dotyčného jedince.
Kvůli faktu, že tyto jevy jsou deriváty sentientní mysli, jsou ve své absolutní
kondici deriváty Absolutní Mysli - Mě - Pána Ježíše Krista. A protože každá
sentientní mysl se skládá z nejniternějšího duchovního aspektu,
z intermediálního a z vnějšího aspektu, v tom případě existuje duchovní
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hierarchie toho, jak jsou tyto pojmy vytvářeny a manifestovány na každé úrovni
nebo aspektu sentientní mysli a jak interagují od jednoho aspektu ke druhému,
jakož i mezi sebou navzájem. Jediný pojem, který není obsažen v pravé
sentientní mysli, je pojem slepá víra. K tomuto pojmu došlo mnohem později,
po vynalezení, aktivaci a manifestaci negativního stavu, lidského ne-života a
jejich eg. Proto je pojem ‚slepá víra‘ aplikovatelný pouze na ně. V pravém životě
pozitivního stavu nemá nijaké místo. O něm budeme hovořit poněkud později.
Jestliže se tedy podíváte na tyto pojmy z pozice duchovní hierarchie jejich
výskytu, postupují a stávání se tím, čím jsou, protože jejich výsledek se
projevuje v přímé pozici od někoho k někomu nebo něčemu, v tomto smyslu je
lze považovat za integrální součást vnějšího aspektu sentientní mysli. Jak ale
víte, všechno, co se děje ve vnější mysli, je důsledkem něčeho, co se událo
v duchovní mysli. Na druhou stranu, všechno, co se děje v duchovní mysli, děje
se vždy na základě přísunu z Mé Absolutní Sjednocené Sentientní Mysli.
V tomto případě je otázkou: Co dává zrod takovým pojmům jako víra, důvěra,
spolehnutí se a přesvědčení, jestliže jsou tyto pojmy vlastnostmi vnější mysli,
která funguje na základě přísunu a vstupu z duchovní mysli, prostřednictvím
vnitřní mysli; a jestliže duchovní mysl zase funguje na základě přísunu a vstupu
z Mé Absolutní sjednocené Sentientní Mysli?
Úplně prvním procesem, který je neoddělitelným vlastnictvím duchovní mysli,
je proces moudrosti, který pochází z procesu Mé Absolutní Moudrosti
prostřednictvím Mé Absolutní Lásky. V tomto smyslu lze moudrost pojímat jako
fundamentální a substanciální (ve smyslu substance - podstaty) jev, z něhož
pramení chápání a přijetí všeho vůbec, co se odehrává uvnitř i mimo každého
subjektu nebo objektu. Toto je kondice absolutního poznání všeho, na základě
samotného procesu rozlišování z nitra vlastního stavu a procesu toho, o všech
jevech a jejich povaze, struktuře, dynamice a funkci. Prostřednictvím tohoto
absolutního poznání všeho, jak postupuje k vnitřní mysli a jak ji ovlivňuje,
takové poznání dává na této úrovni vznik pravdě vnitřní mysli. Jestliže víte něco
v absolutním smyslu nebo v tom smyslu, že je to skutečně je nebo není tak,
v tom případě ustavíte život pravdy. Vnitřní mysl žije a funguje na základě své
pravdy. Poznání pravdy, pramenící ze vševědoucí moudrosti, vytváří příznivé
podmínky pro zrod a manifestaci všech důsledků, výsledků a následků
objevující se moudrosti a postupující pravdy, aby se mohly stát aktualizovanou
a realizovanou skutečností. A protože platformou a manifestací tohoto
důležitého nastávání je vnější mysl, toto je ta úroveň, na které dává pravda své
moudrosti vznik víře, důvěře, spolehnutí se a přesvědčení. Jak tedy vidíte,
jednou z hlavních vlastností vnější mysli jsou tyto pojmy.
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Podle logického odvození této duchovní hierarchie můžete proto jasně vidět, že
bytí moudrým vás vede k poznání pravdy; vlastnění poznání pravdy vám dává
víru, že vaše poznání je pravdivé; znalost, že je pravdivé, vám dává důvěru ve
vaši schopnost rozeznat, uznat, odlišit a přijmout pravdu; to, že máte takovou
důvěru, vám poskytuje spolehnutí se na sebe samého/samu a na svou vlastní
pozici jako na nejhodnotnější a nejpotřebnější schránku všeho, co pramení
z moudrosti prostřednictvím její pravdy; to, že máte toto spolehnutí se na
pravdu z moudrosti, které důvěřujete, stanoví váš systém přesvědčení, který
vám dává vnitřní pocit, že to, o čem jste přesvědčeni, je skutečně tak, že je to
pravda a že vy jste ten/ta, kdo je zodpovědný a povinný skládat účty za poznání
a přijetí pravdy. Koneckonců, takové důležité pojmy jako moudrost, pravda,
víra, důvěra, spolehnutí se a přesvědčení jsou nepředstavitelné bez jsoucna a
bytí sentientní mysli. Tyto pojmy se nemohou objevit mimo sentientní mysl
nebo nezávisle na sentientní mysli, jako nezávislé entity samy od sebe a samy o
sobě. Jsou produkcí a manifestací stavů, procesů a dynamiky sentientní mysli.
Když už věříte, důvěřujete, spoléháte se a jste přesvědčeni, že poznáte
moudrost prostřednictvím její pravdy, tím procesem ustavujete v sentientní
mysli takové podmínky, jež by bylo možné popsat jako logiku, rozum,
racionalitu, intelekt a inteligenci. Jak z této duchovní hierarchie vidíte,
vševědoucí moudrost dává prostřednictvím své pravdy skrze svoji víru, důvěru
spolehnutí se a přesvědčení vznik logice, rozumu, racionalitě, intelektu a
inteligenci. V tomto smyslu lze logiku, rozum, racionalitu, intelekt a inteligenci
vnější mysli považovat za důležité nástroje v rukou moudrosti a pravdy na
zdůvodnění, dosvědčení a potvrzení její víry, důvěry, spolehnutí se a
přesvědčení. Logika, rozum, racionalita, intelekt a inteligence tedy nemohou
dát z duchovního hlediska, co se týká pravé struktury a povahy jejich funkce,
vznik nebo být iniciátory moudrosti a pravdy a jejich derivátů - víry, důvěry,
spolehnutí se a přesvědčení, ale namísto to moudrost skrze svoji pravdu
prostřednictvím její víry, důvěry, spolehnutí se a přesvědčení umožňuje, aby se
objevila a aby vůbec byla ustavena logika, rozum, racionalita, intelekt a
inteligence. Toto je nejsprávnější způsob pojímání všech výše uvedených pojmů
a toho, jak interagují. Takto je to pojímáno a chápáno v pozitivním stavu.
Pokud se však zachová toto jednotlivé uspořádání, neexistuje žádná možnost
založení jakéhokoli jiného typu života, než je život pozitivního stavu. Ještě
jednou, do myslí sentientních entit se chystala proniknout důležitá existenciální
otázka. Otázkou bylo: Jak může někdo vědět, zda je toto uspořádání jediné
možné a uskutečnitelné a zda je skutečným základem pravého života
pozitivního stavu? S čím můžeme porovnat pravdu o této věci, jestliže tam
venku neexistuje nic, z čeho by bylo jasné, že je to tak? Aby byla dána odpověď
na tuto otázku, bylo nutné vynalézt a nastolit něco úplně jiného. Pokud je
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aktuální hierarchie duchovní organizace založena na principu z nitra ven nebo,
v našem případě, pokud moudrost je objevením se, pravda postupováním a
víra, důvěra, spolehnutí se a přesvědčení stáváním se jejich reality (jinými slovy,
niterným, vnitřním a vnějším) a pokud v konglomerátu své přirozenosti a
interakce produkují své vlastní nástroje ve formě logiky, rozumu, racionality,
intelektu a inteligence, v tom případě je nevyhnutelné vzdát se tohoto
uspořádání a nastolit opačné směřování všech objevení se, postupování a jejich
stávání se.
Při tomto opačném směřování potřebujete dát logiku, rozum, racionalitu,
intelekt a inteligenci na první místo (nejprve se objeví ony), což dá vznik víře,
důvěře, spolehnutí se a přesvědčení v jejich moc a závěry, což zase postoupí
k nastolení pravdy vedoucí k moudrosti. Takto došlo ke škodlivému uskutečnění
zkreslení a falešností negativního stavu a lidského ne-života. Toto ale byla
jediná cesta, jak založit jakýkoli jiný typ života (ne-života), odlišný od pravého
života pozitivního stavu. Z této situace začíná být jasné, že požadování
jakéhokoliv potvrzení, svědectví nebo důkazu prostřednictvím uspořádání
existujícího v negativním stavu a v lidském životě (ne-životě) nemůže vést
k ničemu jinému než ke zkreslením a falešnostem. Naneštěstí, získání
jakéhokoliv poznání (pseudopoznání) těmito prostředky nebo nástroji vede
každého, kdo se spoléhá na takové metody získávání poznání, kvůli jeho/její
víře, důvěře, spolehnutí se a přesvědčení o pravdivosti svých závěrů, k přijetí
zkreslení a falešností jako jediné možné pravdy. Takto nastavil negativní stav
past všem lidem a svým vlastním obyvatelům, kteří přijímají tento vědecký
podvod.
Jak víš, tato vědecká pseudo-metodologie hledá všechny odpovědi na své
otázky pomocí vnějších vstupů. Jedině tak považuje cokoli za platné, pokud je
to získáno vnějším pozorováním, shromažďováním a klasifikací vnějších dat a
jejich kvantifikací bez jakéhokoliv ohledu na vnitřní vstup. Ve skutečnosti má
tendenci cokoli, co přichází z nitra, ignorovat nebo odmítat jako subjektivní a
neověřitelné žádnými takzvanými objektivními metodami. Tato metodologie,
kterou původně vynalezli pseudotvůrci, byla založena za jediným účelem:
Bránit všem jejich podřízeným a lidem v poznání skutečné pravdy prohlášením,
že jakoukoliv pravdu lze získat jedině takovým vědeckým přístupem (přístupem
na hlavu postaveným).
Na druhou stranu, v pozitivním stavu a v životě Mých představitelů na planetě
Nula je založen jiný přístup. Každý hledá odpovědi ve stavu svého vlastního
nitra, kde sídlí moudrost plodící pravdu a všechny nevyhnutelné ingredience
pro niterné intuitivní rozlišení, bez jakéhokoliv původního vstupu z venku, že je
to pravda. Na základě poznání pravdy z její moudrosti jedinec dospívá k plné
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víře, důvěře, spolehnutí se a přesvědčení, že je to pravda. Jeho/její logika,
rozum, racionalita, intelekt a inteligence mu/jí jasně ukazují, že jeho/její
dosažení takového důležitého poznání nejenže mu/jí zjevuje skutečnou pravdu,
ale dodávají mu/jí i spolehnutí se, víru, důvěru a přesvědčení, že je to jediný
způsob, jak dosáhnout nebo jak získat skutečnou pravdu. V tomto náležitém
uspořádání jsou tedy Moji lidé v pozitivním stavu, jakož i Moji představitelé na
planetě Nula vždy, když narazí na jakékoliv prohlášení nebo tvrzení o čemkoli
vůbec, schopni s použitím této správné metodologie rozpoznat, zda to je nebo
není pravda, bez jakékoliv potřeby vnějšího zdůvodnění, pomocí rozumu,
logickým, empirickým nebo smyslovým důkazem a dokladem. Ve skutečnosti,
jen co rozpoznají svým niterným stavem, že něco je nebo není tak, náhle se
jejich logika, rozum, racionalita, intelekt a inteligence naplno otevřou
v pozitivním smyslu jejich funkcí a oni jsou schopni vidět pravdu také z jejich
pozice. Jestliže však přistupujete k verifikaci obráceně - z vnějšku nebo ze
zmíněné pozice postavené na hlavu - nemůžete dospět k ničemu pravdivému.
Jak tedy z výše uvedeného vidíte, v jednom případě máte správnou následnost
objevení se, postupování a stávání se moudrosti, pravdy, víry, důvěry,
spolehnutí se a přesvědčení a jejich derivátů - logiky, racionality, procesu
uvažování, intelektu, inteligence atd.; ve druhém případě je zde pokus obrátit
tuto následnost, a tím faktorem porušit multivesmírný zákon, který stanoví
realitu všech a všeho. Při tom druhém přístupu, protože moudrost, pravda, víra,
důvěra, spolehnutí se, přesvědčení atd. paradoxně pocházejí ze svých derivátů logiky, rozumu, racionality, intelektu, inteligence a podobných faktorů,
v konečném jeho důsledku zde dostanete pseudo-logiku, iracionalitu, pseudorozum, pseudo-inteligenci, pseudo-intelekt a pseudo-všechno ostatní. Ve své
pravé přirozenosti jsou jen iluzemi a zdáním pravé logiky, rozumu, racionality,
inteligence a intelektu. Kvůli faktu, že v konečném smyslu pochází moudrost,
pravda, víra, důvěra, spolehnutí se, přesvědčení a všechno ostatní, co se jich
týká; jakož i jejich deriváty - logika, rozum, racionalita, inteligence, intelekt a
všechno, co se jich týká, z Mé Absolutní Moudrosti, Pravdy, Víry, Důvěry,
Spolehnutí se, Přesvědčení, Logiky, Rozumu, Racionality, Intelektu, Inteligence
a všeho, co obsahují a produkují, Já jsem Jediný/Jediná, Kdo může přinést
všechny tyto atributy všem sentientním myslím. A jelikož, jak si pamatujete,
původně jsem stvořil všechny sentientní mysli ke Své Vlastní Podobě a Obrazu,
reflektují ve své strukturální koncepci, ve své relativní přirozenosti ten stejný
stav, kondici a proces. Proto jakýkoliv jiný přístup k získávání jakéhokoliv
poznání o někom nebo o něčem, jenž nebere do úvahy ten správný duchovní
faktor, vede jedince k ustavení přesného opaku toho, co ty Moje Vlastnosti
skutečně znamenají nebo označují.
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Protože negativní stav a jeho vědečtí poskoci popírají, že toto je jediný rozumný
a logický fakt, končí jako iracionální, blázniví, tupí, nelogičtí, neinteligentní a
pseudo-intelektuální, bez jakékoliv stopy čehokoliv, co může projevovat každý
pravý proces uvažování. Samozřejmě, v jejich vlastních očích, poněvadž fungují
z pozice svého arogantního ega, jenž zaslepuje všechny jejich příslušné smysly,
považují všechny tyto své pseudo-charakteristiky za pravé a ryzí. Jak si
pamatujete, toto byl jediný způsob, jak mohla být ustanovena zla, zkreslení a
nepravdy a všechny jejich početné negativní deriváty.
V doméně negativního stavu a v lidském ne-životě ale existuje další extrém,
který hojně vzkvétá. Jestliže takzvaný vědecký přístup požaduje, aby bylo
všechno dokázáno jejich typem pseudo-logiky, pseudo-racionality, procesy
pseudo-uvažování, pseudo-inteligencí a pseudo-intelektem, přičemž to všechno
je založeno na vnějším pozorování, shromažďování dat a ne jejich klasifikaci a
kvantifikaci, v tom případě jejich takzvaný pseudoduchovní a náboženský
přístup byl založen na slepé víře. Slepou víru zfabrikovali v peklech síly
negativního stavu, aby zakryly bláznivost, iracionalitu, pseudo-logiku, pseudorozum a pseudo-všechno, na čem je založen ne-život negativního stavu a lidský
ne-život. Slepá víra byla nastolena také jako prostředek, který měl lidi v jejich
doméně odradit od toho, aby byli schopni objevit stav svého nitra, kde je
obsažena pravda a v ní Má přítomnost.
Takže, jelikož většina prohlášení obsažených v různých náboženských
dogmatech a doktrínách nedává příliš velký smysl, pokud vůbec nějaký, a jelikož
jejich prohlášení se vzpírají dokonce i nejelementárnějšímu a nejjednoduššímu
zdravému rozumu, aby donutili lidi, aby je přijaly, bylo nevyhnutelné přijít
s pojmem slepá víra v něco bez rozmyslu. Tento pojem měl přesvědčit jejich
věřící, že jakýkoliv pokus je odmítnout, neboť nedávají žádný smysl, přichází od
samotného ďábla. Strachem z věčného zatracení jsou následovníci těchto
náboženských dogmat a doktrín nuceni slepě věřit všemu, co je jim
prezentováno, bez jakékoliv touhy nebo potřeby použít svůj niterný stav mysli
nebo svou intuici, aby vznášeli jakékoli otázky ohledně pravdivosti takových
tvrzení. V tomto smyslu tedy slepá víra odmítá úplně všechno, co je z pravé
moudrosti, pravdy, víry, důvěry, spolehnutí se, přesvědčení a z nich racionality,
logiky, procesů uvažování, intelektu a inteligence. A nejen to, ale na základě
tohoto faktoru odborníci na slepou víru odmítají také vědecký přístup
propagovaný vědci negativního stavu. Jak z těchto faktů vidíte, ať na situaci
v negativním stavu a v lidském ne-životě pohlížíte jakýmkoliv způsobem, ve
všech svých manifestacích, metodách, přístupech a snahách negativní stav a
jeho lidský ne-život neobsahují ani v nejmenší míře nic z pravé moudrosti,
pravdy, víry, důvěry, spolehnutí se, přesvědčení, logiky, rozumu, racionality,
intelektu, inteligence a z jakýchkoli jejich odvozenin. Oni si myslí, že obsahují,
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ale neobsahují. Jinak by bylo všechno na vaší planetě i jinde v zóně vymístění
úplně jiné, než to bylo a bude během celé jejich historie a než to bude v
budoucnu - pokud budou pokračovat v jejich ne-životě, dokud nevyčerpají svou
užitečnost a neposlouží plně svému účelu.
Jak na základě těchto faktů pojímáme nebo definujeme z našeho hlediska
pojmy víra, důvěra, spolehnutí se a přesvědčení? Víru lze považovat za
integrální složku moudrosti duchovní mysli, nastolenou ve vnější mysli
prostřednictvím a pomocí její pravdy ve vnitřní mysli, poskytující celku mysli
jedince ujištění o správnosti jejího vnímání niterné, vnitřní i vnější reality ve
všech jejích aspektech a manifestacích. Důvěra je integrální složkou duchovní
mysli, nastolená ve vnější mysli pomocí a prostřednictvím její pravdy ve vnější
mysli, dávající celkové mysli jedince pocit její schopnosti správně pojímat
všechny události, dění a jevy niterné, vnitřní i vnější reality takové, jaké jsou,
bez jakýchkoli zkreslení nebo nepochopení jejich pravé přirozenosti. Spolehnutí
se je integrální složkou duchovní mysli, nastolené ve vnější mysli
prostřednictvím a pomocí pravdy vnitřní mysli, umožňující objevení se toho
aspektu v jedincově duševnosti, který dává celkové mysli jedince a její duši
pocit jejich vlastní schopnosti dospět k náležitým a správným závěrům o sobě a
o někom nebo o něčem jiném ve všech aspektech jejich niterných, vnitřních i
vnějších stavů a poměrů. Přesvědčení lze pojímat jako integrální složku
duchovní mysli, které je nastoleno ve vnější mysli pomocí a prostřednictvím
čisté pravdy vnější mysli, dávající celkové mysli jedince základ, na kterém je
schopna intuitivně vnímat, že všechno, co je té mysli prezentováno jako pravda,
je ve všech jejích aspektech bez jakýchkoli pochybností nebo nejistoty skutečně
tak. Z konglomerátu a vzájemné spojitosti všech aspektů těchto pojmů nebo
stavů a procesů se rodí racionalita, proces uvažování, logika, intelekt a
inteligence.
Ať se na pojímání nebo definici těchto důležitých pojmů díváte jakýmkoliv
způsobem, jasně můžete zjistit, že všechny pocházejí ze struktury a přirozenosti
sentientní mysli jako reflexe struktury a přirozenosti Mé Absolutní Sentientní
Mysli. Nejsou něčím, co je tam venku, oddělené a nezávislé na sentientní mysli.
Pokud tedy tato fakta nezjistíte a nepřijměte a pokud všechno vůbec
nebudujete na takovém správném pojímání, tak jak je to v pravé realitě Mého
Stvoření, skončíte u něčeho, co je neoddělitelnou součástí pseudoživota
negativního stavu, lidského pseudoživota nebo ne-života a jejich příslušných eg.
V tomto smyslu, kosmologicky řečeno, protože viditelný vesmír (ve vašem
případě také viditelný pseudovesmír) se jeví odděleně a nezávisle na sentientní
mysli, nemaje samostatně a sám o sobě žádné takové niterné sentientní složky,
které nejsou integrální součástí toho vesmíru (jakož i pseudovesmíru), tedy
neobsahují jsoucno a bytí sentientní mysli v její objektivní a subjektivní
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modalitě, není vesmír (stejně jako pseudovesmír) ve všech jeho aspektech a
manifestacích absolutně ničím - jako kdyby vůbec neexistoval. Z těchto faktů
jasně vidíte, že vesmír (a pseudovesmír) není sentientní sám od sebe a sám o
sobě. Proto mu chybí nejdůležitější podmínka potřebná pro jeho nezávislost uvědomění si sebeuvědomění, že skutečně je a existuje v jeho vlastním smyslu
‚já jsem‘.
Jak vidíte, jakékoliv jsoucno a bytí jsou závislé na jsoucnu a bytí uvědomělého a
sebeuvědomělého ‚já jsem‘. Tento faktor je určen Absolutním Jsoucnem a
Absolutním Bytím Mého Absolutního Uvědomělého a Sebeuvědomělého ‚JÁ
JSEM‘. Jak víte, všechny ostatní sentientní mysli reflektují tuto důležitou kondici
ve svém vlastním relativním stavu a manifestaci. Proto Stvoření i
pseudostvoření závisí ve svém vlastním jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a
pseudobytí ve všech svých funkcích a manifestacích na jsoucnu a bytí sentientní
mysli a na jejích funkcích, aktivitách a manifestacích. Tento faktor byl dlouhou
dobu před lidmi utajen. Jestliže založíte nějaký druh života, který je zcela
odlišný od známé a dobře zavedené reality, nemůžete dovolit, aby ten život
(ne-život) sám sebe pojímal takovým stejným způsobem jako pravý život.
V tomto případě zfabrikujete úplně jinou kondici, jakož i vnímání vzájemné
závislosti, ve kterých je navozeno vnímání, že všechno je přesně naopak
v porovnání se skutečnou situací pravého života. Abyste toho dosáhli,
zfabrikujete speciální typ těla, v našem případě typické lidské tělo, které svou
funkcí zcela závisí na vstupech ze svého vnějšího prostředí. V takové situaci
nemá lidská mysl žádné jiné východisko než usoudit, že viditelný vesmír i
pseudovesmír jsou nezávislé na lidské sentientní mysli a že lidský život je ve
skutečnosti ve všech svých aspektech závislí na jsoucnu a bytí dotyčného
vesmíru nebo pseudovesmíru, a ne naopak - že vesmír i pseudovesmír jsou
závislý na sentientní mysli.
Takto bylo možné založit ne-život negativního stavu, lidský ne-život a jejich
příslušná ega. V této kondici je pevně nastolena úplná závislost na vnějších
faktorech, s úplným ignorováním vnitřních faktorů. Takovým způsobem jsou
lidé a všichni ostatní tvorové a sub-tvorové drženi dále od stavu jejich niternosti
a učiněni otroky všeho, co se nachází mimo ně - v jejich zevnějšku. Po zavedení
takového života je všechno, co je obsažené v sentientní mysli ve stavu její pravé
niternosti, zablokováno, což vede ke vzniku falešného vnímání reality, s iluzemi
a zdáním nebo náhradami takových pojmů jako víra, důvěra, spolehnutí se a
přesvědčení. Že je to tak a že pravá sentientní mysl ve skutečnosti zcela ovládá
vnější svět, ať je to v doméně negativního stavu jakkoliv popíráno, je pěkně
ilustrováno Mým chováním tím, co jsem řekl ohledně zmíněného fíkovníku
(Dialog 135).
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Všimli jste si, že v té době jsem Svým učedníkům neposkytl nijaké vysvětlení
ohledně pravého významu Svého chování vůči zmíněnému fíkovníku, jaké jsem
podal v Dialogu 135? Proč tomu bylo tak? Protože byli ve stavu zevnějšnosti
nebo ve stavu externalizace a ritualizace všeho, na co narazili. Dát jim za
takových podmínek správné vysvětlení, jak bylo vylíčeno v Dialogu 135, by jim
nedávalo vůbec žádný smysl. Neměli ani ponětí o vnitřním stavu lidské mysli.
Proto předtím, než jim můžete říci cokoli vnitřní povahy, nejprve jim musíte
potvrdit nebo je poučit o tom, že mají takovou niternost, a tím faktorem je
uvést do pozice poznání, že zevnějšek je závislý na niternosti, nebo v tomto
případě na sentientní mysli, a ne naopak - jak tomu falešně věřili. Když Mi tedy
Můj učedník řekl: ‚Fíkovník, který jsi proklel, odumřel‘, jaká byla Má odpověď na
toto prohlášení? Místo vysvětlování pravého duchovního významu, symboliky,
reprezentace a souvztažnosti Svého chování ve vztahu ke zmíněnému fíkovníku
jsem odvětil a řekl Svým učedníkům: ‚Věřte v Boha. Neboť jistě vám říkám,
kdokoliv řekne této hoře: „Zdvihni se a hoď se do moře“, a ve svém srdci
nepochybuje, ale věří, že to, co říká, se stane, bude mít cokoliv, co říká.‘ (Marek
11:21-23).
Z výše citovaného textu jsou zřejmé dvě věci. První se týká nevyhnutelnosti
nastolit podmínky víry a přesvědčení tak, jak byly definovány výše. Kdo má víru
a přesvědčení? V tomto případě jejich sentientní mysl. Každá sentientní mysl je
ve svém vlastním sebevnímání a sebeuvědomění samotným stavem jedincovy
niternosti zakořeněné v jeho/jejím pravém ‚já jsem‘. Nejprve tedy bylo
nevyhnutelné zdůraznit, že je potřebné mít víru ve své vlastní schopnosti něco
udělat, tedy mít víru v sebe. Důvodem, proč bylo nevyhnutelné zdůraznit
nejdříve tento fakt, bylo to, že jestliže si myslíte nebo jestliže věříte, že nemáte
absolutně žádnou moc nad vnějšími silami ani nad vnější hmotou, ze které
sestává vaše prostředí i viditelný vesmír (také pseudovesmír), nebudete mít
žádnou víru v sebe nebo ve své schopnosti mít takovou moc. Druhá záležitost,
kterou bylo třeba uvést do jejich pozornosti, bylo to, že je iluzí a klamem (lstí)
negativního stavu, vnuceným lidské mysli, myslet si, že nemá žádnou moc nad
hmotou. Tento fakt lze ilustrovat tím, jak se lidé tehdejší doby chovali ve vztahu
ke svému zevnějšímu vesmíru a/nebo pseudovesmíru. Nemajíce vůbec ponětí,
že umí a mohou ovládat, manipulovat, ovlivňovat a určovat běh vesmíru (a
pseudovesmíru) ve všech jeho aspektech, věříce, že jsou otroky jeho sil, zavedli
ohavnost modloslužby, při které uctívali takové vnější objekty nebo entity jako
slunce, měsíc, přírodu, stromy a neživé i živé objekty jako bohy. Samozřejmě,
jestliže si myslíte, že nad nimi nemáte žádnou moc a jestliže věříte, že ony jsou
tím, co ovládá, manipuluje, ovlivňuje a určuje všechny aspekty vašeho života,
v tom případě nemáte žádné jiné východisko, než je uctívat, abyste si je
usmířili, věříce, že učiní váš lidský život (ne-život) více snesitelným a příjemným.
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Na druhou stranu, jak dosáhnete něco tak ohavného a falešného, jako je
přesvědčení lidí, že jejich závislost na těch zevnějších objektech, v našem
případě na vnějším viditelném vesmíru nebo pseudovesmíru, je absolutní a
nevyhnutelná a že neexistuje nijaký způsob, jak byste je mohli ovládat svou
vlastní myslí? Nuže, zfabrikujete lidský typ těla; uzavřete vědomý přístup k vaší
pravé mysli a k vašemu pravému ‚já jsem‘; polapíte vašeho ducha a duši v tom
těle, učiníce je závislými na funkcích toho těla tím, že jim umožníte projevovat
jejich aktivity pouze prostřednictvím toho těla; a učiníte to tělo totálně závislým
na vnějším prostředí, ze kterého bylo to tělo především zfabrikováno.
Odpojením toho těla od kontroly vaší vlastní mysli tak, že jej učiníte závislým na
vnějších vstupech, máte nyní vhodný základ, na kterém můžete vybudovat iluze
a zdání, že vy jste ovládáni zevnějškem a že nic z vaší vlastní niternosti nemá
žádný nebo vliv na nic kolem vás. Takto byl vybudován pseudoživot negativního
stavu a lidský ne-život s jejich příslušnými egy.
Svým chováním vůči zmíněnému fíkovníku a Svou specifickou odpovědí
učedníkům jsem vyvrátil lež, že sentientní mysl je závislá na čemkoliv
zevnějším. Namísto toho jsem do jejich pozornosti uvedl, že jestliže mají víru,
důvěru, jestliže se spoléhají a jestliže jsou přesvědčeni o sobě samých, že
potom oni jsou ti, kdo řídí a nejsou ovládáni žádnými vnějšími silami. ‚Hora‘
v tomto ohledu představuje všechnu hmotu, ze které sestává viditelný vesmír i
pseudovesmír, se všemi jejich galaxiemi, slunečními soustavami, planetami a
všemi ostatními nebeskými tělesy. Tím, že jsem Svým učedníkům řekl, že
jestliže mají víru v Boha, a tím faktorem v sebe samotné, a jestliže věří, že to, co
promítají do zevnějšku, se uskuteční, všem a všemu jsem oznamoval, že
konečná moc nad během vesmíru i pseudovesmíru se vším, co má a obsahuje,
tkví ve stavech, kondicích, funkcích a aktivitách sentientní mysli a v jejím
uvědomění si sebeuvědomění ‚já jsem‘. Tedy, že multivesmír ve všech svých
komponentech a manifestacích je důsledkem, výsledkem a následkem
sentientní mysli, prostřednictvím Mé Absolutní Sentientní Mysli, a že bez té
sentientní mysli, a tedy bez Mé Absolutní Sentientní Mysli, by nemohl být a
existovat.
Jak si pamatuješ, před několika desetiletími, nebo ne tak dávno, přišli někteří
z vašich vědců společenských věd, v důsledku dostupnosti Mého Nového
zjevení, a také v důsledku Mého prohlášení citovaného výše, s takzvanou
koncepcí ‚mysl nad hmotou‘. Ačkoli této jejich koncepci chybí náležitý duchovní
základ, odráží tu skutečnost, kdo nebo co má moc, nebo kdo nebo co určuje
výsledek všeho vůbec. Protože dokonce i v tomto pojímání je hmota něčím,
z čeho pozůstává nebo z čeho sestává viditelný fyzický vesmír a pseudovesmír,
je to sentientní mysl, jež má nad nimi definitivní moc. Samozřejmě, v lidském
ne-životě, tak jak byl strukturálně koncipován, není ve své typické přirozenosti
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schopna vědomě pochopit, že je to tak. Koneckonců, kolik lidí je schopno
vědomě ovládat svou vlastní myslí byť i jen funkci svých vlastních těl, neřku-li o
funkci jejich nejbližšího prostředí a, podle jejich vnímání, rozlehlého a
nesmírného vnějšího vesmíru nebo pseudovesmíru? Jen velmi málo nebo
pouze s velmi skrovnou výjimkou. A dokonce i v jejich případě, v případě těchto
skrovných výjimek, aby dosáhli tuto vědomou kontrolu, musí projít velice
složitými, komplikovanými a těžkými dlouhotrvajícími cvičeními (meditace,
jóga, stavy hlubokého transu, řízené představy a podobné metody, vyvinuté za
tím účelem vědci společenských věd).
Jak tedy z těchto faktů vidíte, lidský ne-život byl založen jako prostředek na
dokázání, že nic není závislé na vnitřních duchovních faktorech života, ale
naopak je to závislé na vnějším neduchovním hmotném typu pseudoživota
nebo ne-života. Veškeré lidstvo bylo zfabrikováno přesně za tímto účelem. Vaší
rolí jako Mých pravých představitelů na planetě Nula je v tomto ohledu to,
abyste vašim životním stylem, popsaným v Mém Novém zjevení, a svou snahou
všechno odvozovat z vaší niternosti, tedy ze Mne ve vaší niternosti, odmítali
toto prokleté postavení lidstva. Přijetím této role ustavíte v lidských myslích
trvalý stav, jenž je nakonec dovede k odhalení skutečné pravdy ohledně této
záležitosti, čímž budou schopni, až přijde správný čas, získat pravou a
skutečnou víru, důvěru, spolehnutí se a přesvědčení, tak jak jsou pojímány a
chápány v pravém životě pozitivního stavu.
A toto nás přivádí k odpovědi na otázku Ardyth ohledně sentience typického
lidského ega a k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně rozdílu, pokud je
nějaký, mezi lidským egem a egem těch, kteří se nacházejí v zóně vymístění. Jak
si pamatuješ, sentience ega je ukradeným komponentem obecné sentience
pozitivního stavu. Během odštěpení dříve zmíněného kusu hmoty a ne-hmoty,
který byl potřeba na zfabrikování pseudovesmíru neboli zóny vymístění, byla
v ne-hmotné části toho odštěpení zahrnuta složka sentience.
Z té jednotlivé složky bylo složitou a komplikovanou manipulací souvztažností a
dalších zákonů a principů sentientního života všechno, týkající se pravé reality
jsoucna a bytí, buď odstraněno, nebo, když to nebylo možné odstranit, bylo to
potlačeno a utlumeno takovým způsobem, že přístup k tomu byl zcela
zablokován. Z takové značně modifikované sentience zfabrikováno ego. Co se
týká konečného výsledku pseudoživota ega, jen co takový ne-život vyčerpá svou
užitečnost a poslouží svému účelu, ta odštěpená sentience bude z toho ega
vyňata a navrácena na své právoplatné místo, ze kterého byla takovým hrubým
a násilným způsobem odštěpena. Vynětí té sentience z ega způsobí jeho totální
rozpad a opětovné nastolení vlády pravého ‚já jsem‘.
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Co se týká rozdílů mezi přirozeností lidského ega a přirozeností jakéhokoliv ega
ve zbytku domény negativního stavu, rozdíly nespočívají ve strukturální
koncepci každého jednoho, ale v míře, v jaké se každé jedno z nich manifestuje.
V tomto smyslu lze říci, že všechno, co pozorujete v chování typického lidského
ega, je v tom stejném chování v ostatních pseudosvětech znásobeno do
nepředstavitelných rozměrů. Žádné jiné rozdíly nejsou zjistitelné nebo
neexistují.
Nuže, Petře, doporučoval bych, abychom v tuto chvíli pro dnešek skončili. Jak
víš, zítra k tobě přiletí naše Ludmila (Lucy) z Moskvy. Potřebuješ s ní trávit čas,
abyste mohli v Mých službách vykonat důležitou práci. Jestliže bude během
toho období potřeba vést nějaké dialogy, dám ti vědět. Zatím si dej dlouhou
přestávku a užij si návštěvy Ludmily (Lucy) u tebe.
Peter: Velice Ti děkuji za všechno, co bylo dnes zjeveno. Poslechnu Tvou radu a
udělám cokoliv, co řekneš.
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Dialog 137
29. dubna
Peter: Nuže, před několika dny jsem dostal několik otázek od Tvých
představitelů z České a Slovenské republiky. Zdá se mi, že se tito jednotliví
čtenáři neřídí Tvým požadavkem, zaznamenaným v Dialogu 131, aby získali
odpovědi na své otázky nejprve samostatně, bez toho, aby Ti je předložili skrze
mne. Tvoji představitelé, kteří předložili tyto otázky, samozřejmě, neumí
anglicky. Domnívám se, že Dialog 131 ještě nebyl přeložen do jejich rodného
jazyka. Z toho důvodu nevědí o tomto požadavku. Kromě toho, jak víš, u nás
doma máme vážné problémy. Následující den, a druhý den pro příjezdu Ludmily
(Lucy) do Santa Barbary, ji Glorie musela vzít na pohotovost ze silnými bolestmi
ledvin, pokoušejíc se vyplavit ledvinový kámen. Ještě stále má bolesti a kámen
se zatím také nevyplavil. Přesně v ten stejný den se zčistajasna zhoršil můj
fyzický stav. Dostal jsem horečku a v horní části hrudníku se mi objevil nějaký
záhadný tlak. Můj doktor mi nasadil antibiotika. Jak tedy vidíš, je to tu velmi
nepříjemné. Chtěl bys poskytnou nějaké komentáře ohledně této situace, než
zformuluji zmíněné otázky jménem Tvých představitelů ve východní Evropě?
Nebo je zde něco, o čem bys chtěl nejdříve hovořit Ty a co potřebujeme vědět?
Pán Ježíš Kristus: Předloženým otázkám se budeme věnovat o něco později. Co
se týká stavu Ludmily (Lucy) a tebe, skutečný důvod jejich objevení se nyní
nemůže být z našeho hlediska zjeven. Dozvíte se o něm poněkud později. Měj
ale na paměti, prosím, že to nebyla náhoda, když byla Ľudmila požádána, aby
přiletěla do Santa Barbary v tento konkrétní datum. Její i tvůj stav, které se
z velmi důležitých důvodů objevily ve stejný okamžik, musely nastat, dokud byla
u Glorie a u tebe, Petře.
Ačkoli je pro vás předčasné vědět skutečné důvody tohoto, chci, abyste věděli,
že i když navenek a zdánlivě se nevykonává žádná práce, pokud jste vy tři spolu,
přesto se v duchovním světě děje něco velmi důležité, na čem se vy tři velice
aktivně podílíte. Vaše spoluúčast na těchto událostech v duchovním světě si
vyžadovala Mé dovolení, abyste spolu s Ľudmilou onemocněli, Petře, a aby se
Glorie postarala o Ludmilu tak, že ji vezme k lékaři. To všechno má důležitý
význam. Netrap se tedy a nebuď vystrašen těmito nepříjemnými událostmi,
protože skutečně slouží nějakému velmi dobrému a důležitému účelu. Jako
vždy, pomine to.
Ve tvém konkrétním případě, Petře, se tvůj fyzický stav trochu zhoršil a
následky zůstávají viditelné v závislosti na jistých důležitých volbách, které se
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chystají učinit všichni zúčastnění na tvém případu. Buď tedy trpělivý a vydrž do
samotného konce.
Než se pustíme do formulování zmíněných otázek, chtěl bych v krátkosti uvést
do vaší pozornosti (do pozornosti všech čtenářů tohoto Dialogu) následující
fakta: Jak si pamatuješ, v posledních Dialozích jsme velice často hovořili o
závislosti multivesmíru a všech světů v zóně vymístění na jsoucnu a bytí a
aktivitách sentientních myslí, a zejména o jejich závislosti na Mé Absolutní
Sentientní Mysli. Ačkoli je velmi těžké, pokud ne nemožné tuto koncepci vidět
nebo zjistit vaší lidskou vědomou myslí, nicméně je jednoduchost tohoto faktu
zcela zřejmá. Samozřejmě, Petře, Jak dobře víš, čím jsou odpovědi na nějaké
věci jednodušší, tím je pro lidi těžší je přijmout jako pravdivé vysvětlení
jakýchkoliv pozorovatelných jevů. Lidská mysl je navyklá na komplikovaná,
spletitá a obtížná vysvětlení ohledně čehokoliv, co je jí prezentováno,
především co se týká duchovních a kosmologických záležitostí. Proto, pokud je
něco velmi zřetelné a jednoduché, jsou náchylní to odmítnout jako nepravdivé.
A přece, faktor závislosti multivesmíru a pseudovesmíru na sentientní mysli
nebo v tomto případě na Mé Absolutní Sentientní Mysli, a na základě faktoru,
že ostatní sentientní mysli odrážejí strukturu a přirozenost Mé Absolutní
Sentientní Mysli v jejich relativní kondici, je zcela zřejmý na základě
jednoduchého poznání axiomatického faktu, že Stvoření bylo stvořeno Mnou
nebo z Mé Absolutní Sentientní Mysli, a pseudostvoření bylo zfabrikováno
relativními sentientními entitami nebo z jejich sentientních myslí. Jestliže něco
stvoříš nebo zfabrikuješ, to něco je absolutně závislé na tobě a vůbec to
nemůže být a existovat bez tebe či bez tvé vědomé, jakož i nevědomé snahy.
Proč opakuji tento zřetelný a jednoduchý fakt? Jestliže akceptujete toto
prohlášení jako pravdivé, v tom případě jste svými aktivitami, chováním,
postoji, myšlením, cítěním, životním stylem atd. plně zodpovědní za to, jak ta
složka Stvoření a/nebo pseudostvoření, se kterou souvztažíte a která je závislá
na vaší sentientní mysli, funguje a jaká je její povaha, struktura a dynamika.
V tom případě jakékoli změny vašeho stavu, ať už na všech úrovních vaší mysli,
nebo na některé z jejích úrovní, způsobí změny v povaze, struktuře a dynamice
té složky. A jelikož existuje úplná vzájemná propojenost všech takových složek,
na základě toho vaše změny tak či onak ovlivňují nebo působí na souhrn všech
takových složek, ze kterých se skládá multivesmír nebo pseudovesmír.
Vy jako Moji představitelé na planetě Nula, tím, že máte vědomé poznatky o
těchto důležitých věcech, jste uváděni do pozice, ve které jste schopni
pozitivním způsobem ovlivňovat projev a fungování všech zmíněných složek, a
hlavně složek v pseudostvoření, jež závisí na funkci vašeho lidského ega. Jak
dobře víš, vašemu lidskému egu nelze připsat nic pozitivního a dobrého. Proto
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vždy, když fungujete z pozice vašeho ega, která je vždy negativní, takovým
fungováním udržujete a umožňujete těm složkám pseudostvoření, jež závisí na
vašem lidském egu, aby byly také negativní; nebo aby byly takové, jaké jsou
v jejich nepříznivém, násilnickém typu chaosu a v podobných nežádoucích
stavech. V tomto smyslu tedy, pokud fungujete z pozice vašeho lidského ega,
přispíváte k zachování pseudoživota nebo ne-života negativního stavu a
lidského ne-života.
S vědomím tohoto faktu ale můžete tuto situaci změnit takovým způsobem, že
všechny negativní a násilnické aspekty zmíněných složek budou značně
zmírněny, takže jejich výsledek nebude tak nepříznivý a negativní. Tím, že se
naučíte, jak kontrolovat své stavy ega, a tím, že jim nedovolíte, aby vládly
vašemu životu, a tím, že budete stále častěji přepínat ve všech vašich funkcích,
chováních a postojích na vaše pravé ‚já jsem‘, tím, že se stanete ještě více
pozitivními, laskavými, milujícími, moudrými, trpělivými, ohleduplnými,
chápavými, milosrdnými, odpouštějícími, tolerantními, zdvořilými, uznalými,
soucitnými, empatickými, přijímajícími, a tím, že budete mít podobné pozitivní
atributy ve svém chování k jiným a k sobě samému/samé, pozitivně ovlivňujete
chod a výsledek zmíněných složek a připravujete v nich předpoklad, který
umožní jejich návrat do pozitivního stavu. Jinými slovy, těmito faktory
významně přispíváte k možnosti, že se zóna vymístění stane zónou umístění,
nebo že se vrátí do stavu, kondice a na místo, ze kterých byla tak násilně
odloučena.
Jak tedy z těchto faktů vidíte, vaše zodpovědnost je v tomto ohledu velká. Proto
se nepodceňujte; a dřív, než učiníte nějaké rozhodnutí ve vašem životě,
několikrát si jej promyslete. Jak vidíte, vaše rozhodnutí, ať by byla jakákoli, mají
okamžitý dopad na zmíněné složky multivesmíru i pseudovesmíru. A vždy, když
něco děláte nebo podnikáte nějaké kroky, tak se ujistěte, že takové skutky a
kroky nepramení z vašeho lidského ega, ale namísto toho pramení z vašeho
pravého ‚já jsem‘. Tak budete připravovat zmíněné složky pseudovesmíru na to,
aby byly modifikovány takovým způsobem, že se stanou vhodnými na jejich
návrat zpět o pozitivního stavu.
A toto je všechno, čím jsem chtěl dnes ráno přispět. Můžeš se dát do toho,
Petře, a formulovat všechny otázky položené Mými představiteli z východní
Evropy.
Peter: Moc Ti děkuji za tuto aktuální připomínku. Její význam je nesmírný.
Doufám, že každý, kdo bude číst tato slova, plně pochopí a uzná tuto důležitost
a zodpovědnost, kterou všichni v tomto ohledu máme. A nyní k otázkám.
Položím je postupně, jak přišly. První otázka přišla od Romana Mórocza. Rád by
věděl, jaký je význam, pokud vůbec nějaký, termínu alter ego. Druhou otázku
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položila Petra z České republiky. Ptá se, zda je možné, aby tvoji představitelé na
planetě Nula, poté, co nahradí své ego Tvou vůlí, a poté, co budou schopni
převzít kontrolu svého ega buď úplně, nebo částečně, zažili v takových
okamžicích své pravé ‚já jsem‘ tak, jak bylo stvořeno z původního Absolutního
‚JÁ JSEM‘. Třetí a čtvrtá otázka přišla od Kolomana Pušky. Ptá se následující: Jak
jsou v současném posunu energií tyto energie využívány během pohlavního
styku, když se takový styk uskutečňuje mezi někým, kdo je Tvým
představitelem, a někým, kdo není od Tvého Nového zjevení? Jsou tyto energie
využity Velkou aliancí, nebo jsou zneužity renegáty? Může mít tento typ
milostného styku nějaký pozitivní dopad na osobu, která není od Tvého Nového
zjevení a na dimenze, se kterými je spojena? Kolomanova druhá otázka je: Jaký
má význam pro současný posun nebo pro současné období Tvá rada popsaná
v Lukášovi 12:22-31? Konec otázek. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji, Petře. Začněme Romanovou otázkou o alter egu. Na
samém začátku odpovědi na jeho otázku Mi dovol, abych vás všechny ujistil, že
tento pojem neobsahuje nic pozitivní. Ego je ego, ať už je původní, nebo alter.
V lidském pojímání tohoto termínu se může zdát pozitivní a příjemné. Avšak
v pravé realitě pozitivního stavu v něm není obsaženo nic pozitivní. Jak lidé
definují tento termín? Pojmenovávají jím nějakého neoddělitelného přítele;
druhé já; dokonalého zástupce; další aspekt jedincovi osobnosti. Pokud se
důkladně podíváte na význam této definice, můžete jasně vidět, že pochází ze
struktury, povahy a dynamiky původního ega. Všechno, co bylo odvozeno
z originálního stavu, nese všechny negativní aspekty originálu a je tak negativní
nebo zlé jako originál. Navíc ve významu této definice, jsouc neoddělitelný
přítel, je zahrnut faktor závislosti. A nejen to, ale v tom případě existuje
tendence vzdát se své vlastní pravé osobnosti a všeho, co obsahuje a uměle se
snažit být jako někdo jiný nebo jako nějaká jiná osobnost. Jak si pamatuješ
z Mého Nového zjevení, jakýkoliv pokus být jako někdo jiný, a tím faktorem
popírat to, čím jedinec je, se rovná duchovnímu cizoložství. Takže, abych to
zopakoval, co se týká alter ega, není na něm nic pozitivního. A toto je všechno,
co lze v této době ohledně tohoto termínu sdělit.
Věnujme se nyní otázce Petry. Odpovědí na její otázku je v podstatě ‚ano‘, je
možné mít takový zážitek. Avšak, jako vždy, všechno to závisí na vašich
vlastních osobních a individuálních úmyslech a motivacích, s jakými
přistupujete k této záležitosti. Koneckonců, nezapomínejte, že vaše pravé ‚já
jsem‘, jež pochází ve své esenci a substanci z Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, je
hluboko pochováno v nitru vaší vlastní sentientní mysli. Proto je takový zážitek
možný pouze ve stavu vaší nejhlubší niternosti během vašich hlubokých
meditačních stavů. A protože výsledek a význam vašich hlubokých stavů nebo
niternosti závisí výlučně na vašich úmyslech nebo motivacích, se kterými
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přistupujete k těmto stavům, kontakt nebo zkušenost se svým pravým ‚já jsem‘
závisí na těchto faktorech. Jestliže jsou vaše úmysly a motivace čisté, jestliže tak
činíte kvůli principům, abyste se stali lepšími, více milujícími, moudřejšími,
laskavějšími, ohleduplnějšími, chápavějšími atd. představiteli, v tom případě je
pravděpodobnost zážitku vašeho pravého ‚já jsem‘, jak bylo původně stvořeno
z Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, velmi pravděpodobná a uskutečnitelná. Jestliže
ale takovému přístupu chybí tato čistota, v tom případě zažijete nějakou
negativní náhradu, kterou budete cítit a vnímat jako vaše pravé ‚já jsem‘, které
však bude jen výše popsaným alter egem.
Jak tedy z těchto faktů vidíte, v podstatě to všechno závisí na vás a na vašem
postoji. Kvůli tomu, co bylo řečeno výše o vaší zodpovědnosti a povinnosti
skládat účty, týkajících se funkce a činnosti multivesmíru a pseudovesmíru a jak
můžete změnit jejich výsledek, je dobré nejen pro vás osobně, ale je dobré i pro
všechny a pro všechno ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucno a pseudobytí, abyste
navázali takové kontakty se svým pravým ‚já jsem‘, abyste se naučili fungovat
z jeho pozice, a ne z pozice vašeho lidského ega. Z té pozice se můžete naučit
také to, jak kontrolovat vaše stavy ega, fungování ega a jeho negativní vlivy na
váš každodenní život. I když není lehké dosáhnout tohoto cíle během vašeho
bytí v lidském životě na planetě Nula, nicméně, pokud vytrváte a snadno se
nevzdáte vždy, když budete frustrováni ohledně toho, že nejste schopni ve
svém každodenním životě navodit fungování vašeho pravého ‚já jsem‘, uspějete
v tomto ohledu.
Takže se, prosím vás, nevzdávejte. Tato situace vám zároveň říká, jak je pro vás
důležité nepřetržitě si udržovat stav vaší niternosti, abyste byli schopni zabránit
vašemu egu, aby ovládalo váš život v jakémkoli z jeho aspektů. V této době i tak
neexistuje žádný jiný způsob, jak se spojit s vaším pravým ‚já jsem‘, jedině stav
vaší niternosti. Nakonec, niterný stav je jeho pravou přirozeností. Vaše ‚já jsem‘
vytváří a udržuje tento stav ve skutečnosti samotnou svou přirozeností. Tato
přirozenost a funkce vašeho pravého ‚já jsem‘ pramení z Přirozenosti a Funkce
Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘. Vaše ‚já jsem‘ odráží tuto situaci. Jak si
pamatujete, původně jsem byl ve Stavu a Kondici Své Absolutní Niternosti, kde
sídlí Mé Absolutní ‚JÁ JSEM‘ a ten Stav trvale udržuje. Z té pozice řídím a udržuji
Své Stvoření. Proto je vaše ‚já jsem‘ ve své relativní kondici ve všech svých
funkcích a projevech přesně ve stejné pozici. Proto tak, jak Já jsem Zodpovědný
v Absolutním Smyslu za každého a za všechno v Mém Stvoření a
v pseudostvoření, tak vy jste zodpovědní za ně v relativním smyslu. Pamatujte
si tuto důležitou skutečnost.
Věnujme se nyní záležitosti vznesené Kolomanem (Koloman je policista a Rom,
ale co je nejdůležitější, Je Mým pravým představitelem na planetě Nula, oddaný
448

svým životem věci Mého Nového zjevení). Jeho první otázka se týká využití
energií pramenících z pohlavního styku mezi Mým představitelem a někým, kdo
není spojen s Mým Novým zjevením. Na tuto situaci neexistuje žádná
jednoduchá nebo všezahrnující odpověď. Je to tak trochu individualizovaná a
zosobněná záležitost. Všechno to závisí na tom, s jakým úmyslem a motivací
přistupují ke svému pohlavnímu styku. Jestliže v tom nejsou negativní,
manipulující, sobecké, postranní nebo jakékoli podobné důvody a jestliže
k němu přistupují kvůli vzájemnému blahu, radosti, rozkoši, potěšení a sdílení,
bez jakýchkoli podmínek, v tom případě energie vyprodukované takovouto
interakcí mohou být použity Velkou aliancí nebo v Mých službách.
Jestliže ale jeden nebo oba partneři mají v tomto ohledu ve svých myslích nebo
chování něco negativní a postranní, v tom případě jsou ty energie promarněny
a mohou být využity renegáty na jejich vlastní negativní a zlé cíle. Na druhou
stranu, co by se stalo v tom případě, kdyby měl Můj představitel velmi pozitivní,
čistě duchovní úmysl a motivaci, a druhý partner by je neměl? Jak by mohli být,
nebo jak by byly využity energie vyprodukované takovým stykem? Pamatujete
se na metaforu barelu dehtu a lžíce medu nebo, naopak, barelu medu a lžíce
dehtu? Tato metafora je na tuto situaci plně aplikovatelná. Ať vyprodukujete ze
své pozice cokoli dobré a pozitivní, jestliže je váš partner negativní a zlý, vaše
pozitivita a dobrota budou účinně absorbovány dehtem bez toho, aby měly
jakýkoliv dopad nebo vliv na vlastnosti dehtu. Na druhou stranu, skutečné
nebezpečí takového styku, pokud je váš sexuální partner otevřeně nebo skrytě
negativní a zlý, může celkem dobře kontaminovat vaši pozitivitu a dobrotu do
takové míry, že z nich nic nezůstane. V tom případě byl barel medu zmíněným
dehtem zcela zkažen a znehodnocen. Tak či onak, energie vyprodukované
během takové interakce by mohli snadno využít renegáti. Musíte být tedy velmi
opatrní, s kým navážete takový sexuální vztah. Ten může velmi dobře sloužit
věci negativního stavu.
Druhá část Kolomanovy otázky se věnuje záležitosti pozitivního vlivu takových
milostných styků na osobu, která není spojena s Mým Novým zjevením. Ani na
tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Ještě jednou, všechno to závisí na
přirozenosti té druhé osoby a na tom, jaké by měla taková osoba duchovní
uzpůsobení a pověření. Je možné, že taková osoba by mohla být skrytým
představitelem negativního stavu, který se navenek jeví jako dobrý a pozitivní,
kdo ale v pravé esenci a substanci svého osobnostního uzpůsobení takový není.
Na druhou stranu, ačkoli výsledek takového pozitivního vlivu v obou případech
by nebyl okamžitě poznatelný, nebo dokonce ani během celého průběhu života
takové osoby na planetě Nula, byl by velmi dobře využitý poté, co tato osoba
opustí planetu Nula. Jak tedy vidíte, váš pozitivní, dobrý, milující a moudrý
přístup a chování mohou v takových případech sloužit nějakému velmi
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dobrému účelu. Neočekávejte ale, že se to nutně odehraje během vašeho
života na planetě Nula. Během této doby se to může, nebo nemusí stát.
Jestliže taková osoba nepociťuje žádné vnitřní nebo vnější nepřátelství nebo
odmítavý postoj vůči Mému Novému zjevení (pokud ví o jeho existenci nebo ví,
že jste jeho následovníkem a praktikantem), v tom případě může mít vaše
pozitivní a dobré chování během takového milostného styku, nebo během
jakékoliv doby vůbec pozitivní dopad na takovou osobu. Může se začít zajímat o
pravé důvody vašeho pozitivního a dobrého postoje a chování a může vás
požádat, abyste mu/jí poskytli výtisk Mého Nového zjevení. Jestliže ale taková
osoba nemá žádné poznatky o tom, že Mé Nové zjevení je k dispozici nebo že
jste jeho následovníkem a praktikantem, v tom případě může váš pozitivní a
dobrý postoj a chování během takové doby, nebo kdykoli vůbec sloužit jako
základ pro pozitivní a dobré změny té osoby. Ať by se jednalo o jakýkoliv
případ, všechno to závisí na původní dohodě a volbách, které učinila taková
osoba předtím, co se inkarnovala na planetu Nula.
Dovol Mi zopakovat zase a znovu: Kdykoliv se chystáte přikročit k takovému
milostnému styku, nebo k čemukoli vůbec v této věci, důrazně se vám
doporučuje, jestliže si tak zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby, abyste se
vždy zeptali Mě osobně a individuálně jakýmkoliv způsobem, který máte
k dispozici na položení Mě takové otázky, zda by bylo pro všechny zúčastněné a
zaangažované prospěšné a užitečné provádět takový styk. Vždy se řiďte podle
odpovědi, kterou dostanete ze svého nitra na základě Mého vlivu a na základě
vaší intuice. Pokud budete jednat takovým způsobem, nikdy se nezmýlíte.
Poněkud jiná situace je u těch, kdo jsou manželé a jejichž manželský partner
není zapojen do Mého Nového zjevení. Výsledek sexuálního zapojení s vaším
manželským partnerem a energie vyprodukované během takové doby budou
opět záviset na přirozenosti a poslání vašeho manželského partnera. Otevřené
nepřátelství a odmítání čehokoliv, co se týká Mého Nového zjevení, nemůže
produkovat žádné energie, které by byly využitelné Velkou aliancí, nebo
čímkoliv pozitivní přirozenosti. V tom případě by se vám doporučovalo, abyste
přehodnotili váš manželský stav, abyste se Mnou ve své mysli určili, zda vaše
manželství vyčerpalo svou užitečnost a posloužilo svému účelu a zda by bylo
prospěšné v něm pokračovat. Na druhou stranu, jestliže váš manželský partner
nemá žádný nepřátelský či odmítavý postoj vůči vám za to, že jste Mým
představitelem, nebo vůči Mému Novému zjevení všeobecně, a jestliže nijak
nevyužívá milostných styků s vám na to, aby vás otevřeně či skrytě ovlivňoval
tak, že by vám to bránilo být Mým představitelem nebo následovníkem Mého
Nového zjevení, v tom případě energie vyprodukované takovým aktem během
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vašeho pohlavního styku s vaším manželským partnerem mohou být využity ve
službách Mého pozitivního stavu.
Jak tedy z těchto příkladů vidíte, všechno to závisí na tom, jaký typ postoje má
váš manželský partner vůči Mému Novému zjevení a jak se chová vůči vám
s plným poznáním, že jste spojeni s Mým Novým zjevením, a že jste proto na
základě praktikování jeho principů Mým pravým představitelem na planetě
Nula. protože diskutované záležitosti mají spíše individualizovaný a zosobněný
charakter než všezahrnující, aplikovatelný na všechny, je zodpovědností
každého Mého pravého představitele, aby určil ze sebe samého/samé, jaký
nejlepší možný přístup by měl v tomto ohledu realizovat. Jak však bylo uvedeno
výše, vaše pozitivní a dobré chování či vaše pozitivní příklady v souladu
s principy Mého Nového zjevení budou jistě využity na přivedení takové osoby
zpět do pozitivního stavu, pokud ne během vašeho života na planetě Nula, tak
poté. Takže, pro vás všechny, jakož i pro nás všechny je prospěšné, abyste se
vždy chovali a jednali v souladu s principy Mého Nového zjevení. Takovým
chováním a jednáním si také vy sami vytváříte dobrý základ, abyste kontrolovali
a ovládali své stavy ega. Chovat se a jednat v souladu s principy a ideami Mého
Nového zjevení lze pouze z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, které obsahuje
Mou přítomnost ve vás, která vám umožňuje být vaším pravým ‚já jsem‘, a
proto vám také umožňuje takto se chovat nebo jednat.
Mohu tě poprosit, Petře, než přejdeme k odpovědím na Kolomanovu druhou
otázku, abys kompletně citoval zmíněný biblický text uvedený v Lukášovi.
Dopředu děkuji.
Peter: Je mi potěšením to udělat. Tady to je, Lukáš 12:22-31: „A řekl Svým
učedníkům: ‚Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život co budete jíst; ani o
své tělo, co si oblečete. Život je víc než jídlo, a tělo je víc než oblečení. Všimněte
si havranů, neboť ani nesejí, ani nesklízejí a nemají ani komory, ani stodoly; a
Bůh je živí. O kolik cennější jste vy než ptáci? A kdo z vás může přidat byť i jen
loket ke svému vzrůstu tím, že si dělá starosti? Když tedy nemůžete udělat ani
jen to nejmenší, proč se obáváte o všechno ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou;
nepracují ani nepředou, a přece vám říkám, že ani Šalamoun ve vší slávě nebyl
oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a
zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní? Nezabývejte se tím, co
budete jíst a pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají národy
tohoto světa, a váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději království Boží a
toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo
dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce,
které nestárnou, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.
Neboť kde je váš poklad, tam je i vaše srdce.‘“ Konec citátu. Myslím si, že
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v moskevských Dialozích 87 a 88 jsme se už předtím věnovali některým
aspektům významu tohoto textu.
Pán Ježíš Kristus: Ano, věnovali; a Kolomanovi, jakož i všem ostatním by se
doporučovalo znovu si přečíst části těch dvou Dialogů, které se zabývají touto
záležitostí. Ve verši 31 a 34 je obsažen ústřední bod tohoto textu. Ve zmíněných
dvou moskevských Dialozích, byl význam těchto dvou veršů obšírně
prodiskutován. Rozeberme si však význam citovaného textu z hlediska aktuálně
existující duchovní situace. Všimněte si především rozdílu, který jsem udělal
mezi Svými učedníky a zbytkem světa. Hovořil jsem tedy především ke Svým
učedníkům. A i když v konotaci zmíněného textu Moji učedníci reprezentovali
především obyvatele pozitivního stavu, a zejména obyvatele přírodní dimenze
pozitivního stavu, hovořil jsem převážně k nim. Rozdíl je tu v zásadě mezi
přirozeností Mého pravého Stvoření a přirozeností zóny vymístění a planety
Nula. V podstatě je zde obrazně popsán životní styl každého jednoho z nich.
Jestliže vezmete do úvahy pouze doslovný význam citovaného textu, na první
pohled se vám zdá, jako bych nutil ty, kteří Mi naslouchali, aby se stali
pasivními automaty; jako kdyby měli nečinně posedávat a čekat, dokud jejich
Bůh, Nebeský Otec, nedodá jejich živobytí a všechno, co potřebují
k pohodlnému životu. V pravém významu těch slov byla ale tato záležitost
mnohem hlubší. Nejdůležitější aspekt, který byl v celém textu zvýrazněn, byla
potřeba nastolit v životě každého správné priority nebo správnou hierarchii
duchovního uspořádání.
Jak víš, v negativním stavu a v lidském ne-životě byla tato hierarchie a
stanovení priorit hrubě porušena. Nemůžeš dost dobře založit odlišný typ
života (ne-života), jenž by neměl nic společného s přirozeností pravého života,
kdyby se měl řídit stejnou strukturální konstrukcí, stanovením priorit a
hierarchií. Aby se podařilo založit takový ne-život, bylo nutné se odklonit od
původního uspořádání, které existovalo v pravém životě. Jak tedy víš, důraz byl
kladen na zevnějšnost, ustanovujíc úplnou závislost na ní. Nejdůležitějšími a
nejvýznamnějšími byly učiněny zevnější věci, zatímco všechno ostatní bylo buď
zcela popřeno, nebo to bylo dáno na konec seznamu priorit. Takto vzkvétá neživot negativního stavu a lidský ne-život.
Pravý význam citovaného biblického textu má ale jisté další důležité stránky.
První se týká faktoru uvedení do pozornosti každého, že pravý život je víc než
potrava a že prostředí, ve kterém se ten život projevuje (zde reprezentováno
tělem), je víc než to, co se zdá vnější mysli. Jinými slovy, jestliže je život stavem
niternosti a tělo je prostředkem, kterým se ten život projevuje, potom v tom
případě všechno ostatní, umístěné mimo nich, je ve stavu zevnějšnosti. Pravá
hodnota všeho spočívá ve stavu niternosti, neboť stav niternosti určuje povahu,
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strukturu, dynamiku a hodnotu všeho, co je vně té niternosti – života a formy
jeho manifestace. Tento faktor bylo nezbytné uvést do pozornosti každého. A
jelikož se Moji učedníci měli v té době stát Mými představiteli na planetě Nula a
všeobecně v doméně negativního stavu, oni byli ti, od kterých se vyžadovalo,
aby dalo příklad, jak to správně má být a jaký je pravý význam všeho, nebo jaké
by mělo být správné stanovení priorit a pravá duchovní hierarchie.
V doméně negativního stavu bylo nevyhnutelné mít takové příklady, aby se
neustále udržovala možnost budoucího spasení všech z pseudoživota nebo neživota. Jak víš, z tohoto důležitého důvodu vždy držím v doméně negativního
stavu a na planetě Nula někoho, kdo by nepřetržitě vykonával toto důležité
poslání. A poněvadž se v typickém životním stylu lidí a všech ostatních
v negativním stavu, nebo v tom, čemu připisují ve svém životě (ne-životě)
priority nebo jak hodnotí svůj život (ne-život), nic nezměnilo v tomto ohledu,
v současné době spočívá role udržovat nebo poskytovat příklady správného
života a jeho stanovení priorit a hierarchie na vašich bedrech – na bedrech
Mých představitelů.
Nejdůležitější význam citovaného textu však lze najít v něčem jiném, co v té
době nebylo k dispozici pro předvedení. Než bylo možno zjevit a uvést do
pozornosti těch, kteří byli/jsou v pozici Mých pravých představitelů (předtím
Moji agenti) něco tohoto charakteru, bylo nezbytné, aby se v průběhu historie
negativního stavu událo mnoho dalších osudových a závažných duchovních
věcí. Až poté, co bylo na planetě Nula poskytnuto Mé Nové zjevení, a tím
faktorem bylo zpřístupněno také všem v negativním stavu, byla zjevena
nejdůležitější záležitost – záležitost dohody a volby. Poprvé bylo v tomto ohledu
zjeveno, že každý, všude a v každé době je v jakékoliv pozici, situaci, na
jakémkoliv místě, nebo cokoliv, co máte, bez výjimky a vyloučení na základě
předcházející dohody, volby nebo dovolení. V žádné modalitě, stavu,
podmínkách a procesu života nebo ne-života není a neexistuje vůbec nikdo, kdo
by tam byl a existoval bez předcházející volby, dohody nebo dovolení. Je to
něco, co je mezi Mnou a nimi.
Jestliže se na tuto situaci podíváte z pozice této volby, dohody nebo dovolení a
jestliže je každý v každém čase a ne-čase v takové roli, pověření, pozici nebo
čemkoliv, co má, jak byly dohodnuty před jeho/její inkarnací do jakéhokoliv
stavu, kondice, místa nebo situace, v tom případě, ať by se někdo jakkoliv snažil
být nebo mít něco, co nebylo integrální součástí té dohody, volby nebo
dovolení, nemohl by dosáhnout nic, co je mimo jeho/její dohodu, volbu nebo
dovolení. Zároveň, když byly tato dohoda, volba nebo dovolení učiněny, bylo
jasně určeno a přislíbeno, že všechno vůbec, co bude nezbytné pro náležité,
efektivní a úspěšné naplnění všech aspektů toho, co si kdo dohodl, zvolil nebo
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co mu/jí bylo dovoleno, bude podle potřeby plně poskytnuto bez toho, aby pro
splnění pravého účelu života nebo ne-života každého cokoliv chybělo.
Proto snažit se nebo marnit svůj čas touhou po něčem dalším nebo po něčem
jiném, nebo se znepokojovat, obrazně řečeno, ohledně toho, co jíst, co si obléct
nebo co dělat atd., by podkopávalo účel, kvůli kterému jste souhlasili se
jsoucnem a bytím v jakékoliv roli, pozici, místě, stavu nebo v čemkoliv, co máte
(ať už je to pozitivní, nebo negativní) v důsledku vaší volby a souhlasu, jež jste
učinili před jejich přijetím ze své vlastní svobodné vůle a svobodné volby.
V tom smyslu nebo v konotaci současného chápání toho, o co tu vlastně jde,
můžete interpretovat slova hledejte raději království Boží a toto vše vám bude
přidáno jako hledání všech prostředků na to, abyste byli takoví, jací byste měli
být a abyste dělali to, co byste měli dělat na základě naší vzájemné
předcházející dohody. Jestliže to budete dělat a jestliže se soustředíte na to, a
pouze na to, v tom případě vám bude všechno ostatní, co potřebujete,
poskytnuto nebo přidáno. A nejen to, ale tím, že to, jací byste měli být a co
byste měli dělat, učiníte nejvyšší prioritou vašeho života, budujete správnou
hierarchii duchovní organizace ve stavu, kondici a na místě, které ji neustále
porušuje a odmítá.
V podstatě to tedy není tak, že byste se měli vzdát všeho ostatního ve vašich
životech nebo že byste měli pasivně sedět a čekat na Mne, abych vám dal
všechno, co potřebujete, ale jde o to, abyste rozpoznali a přijali, kdo jste, jaká
je vaše role a pozice a abyste ve všech aspektech vašeho života fungovali podle
svých nejlepších schopností bez toho, abyste zato něco očekávali nebo abyste
toužili mít jakékoliv materiální bohatství nebo vůbec cokoliv, co je mimo naši
vzájemnou předcházející dohodu. V tomto smyslu musíte uznat a přijmout
následující důležitý fakt: Ať děláte cokoliv, ať se nacházíte v jakékoliv pozici,
roli, profesi, zaměstnání, práci, vztahu atd. v každé jednotlivé době (ať už zcela
pozitivních, nebo negativních), nacházíte se v nich proto, neboť se v nich máte
nacházet. Nic jiné by nebylo prospěšné a užitečné, ať by to podle vašeho
vnímání vypadalo jakkoliv bezútěšně, nesmyslně, zle, negativně, marně,
nenaplňující, neproduktivní nebo neužitečné. Pamatujte si to!
Proto je z vaší strany velkou moudrostí, abyste ve vší skromnosti, pokoře a
poníženosti byli schopni přijmout svou roli, pozici, pověření a všechno, co
k vám a k nim patří, takové, jaké jsou, bez toužení, požadování, očekávání nebo
vyhledávání něčeho jiného nebo něčeho odlišného, co mít nemáte. Jestliže
byste tak jednali, stavěli byste se proti podmínkám naší vzájemné dohody, a tím
faktorem byste podporovali negativní stav. Nezapomínejte, co jsem řekl
v citovaném textu na konci Mého kázání: ‚Neboť kde je váš poklad, tam je i vaše
srdce‘.
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V odpovědi na Kolomanovu otázku je zřejmé, že cokoliv, co jsem v té době řekl,
je v současné době v životech Mých pravých představitelů na planetě Nula
aplikovatelné ve shora popsaném významu. Jestliže to děláte, opětovně
potvrzujete správnou hierarchii duchovní organizace tím, že hledáte nejprve a
hlavně království Boží. V tom případě všechno ostatní, co potřebujete (a ne to,
co chcete nebo po čem toužíte), vám bude bez jakékoli výhrady nebo bez
jakýchkoli podmínek přidáno. A to je všechno, co je třeba v tomto ohledu sdělit.
Peter: Velice moc Ti děkuji za tento výklad. Je tu ještě něco jiného, o čem bys
chtěl dnes diskutovat?
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Jediná věc, kterou bych chtěl dnes
zdůraznit, je fyzický stav Ludmily a tebe, Petře. Jak jsi si vědom, Ludmila nebyla
schopná do této chvíle vyplavit svůj ledvinový kámen. Nadále tedy trpí fyzickou
bolestí a nevolností. Ve tvém případě došlo pod vlivem antibiotik, které bereš,
k určitému zlepšení. Tyto stavy, kterými nyní oba trpíte, budou trvat, dokud se
nevykoná nějaká důležitá duchovní práce v jiných dimenzích. Naneštěstí pro vás
si tato práce od vás vyžaduje, abyste byli ve vašem aktuálním fyzickém stavu.
Nic jiné by nebylo účinné.
Jak bylo uvedeno na začátku tohoto Dialogu, důvod tohoto všeho bude patrný
později – poté, co se uskuteční všechno, co je potřeba. Buďte tedy oba trpěliví a
vydržte do konce. Zatím nedělejme žádné dialogy, dokud to všechno nepřejde;
nebo kdyby byl pro tebe osobně, Petře, výsledek jiný, můžeš tento Dialog
považovat za zcela poslední. Ve tvém zájmu, jakož i v zájmu všech Mých
představitelů doufejme, že to do tohoto bodu nedospěje. Všechno to ale bude
záviset na vyšších potřebách a na volbách všech, které sahají mimo vaši
planetu. A toto je všechno.
Peter: Ještě jednou Ti velmi moc za všechno děkuji.
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Dialog 138
9. května 2000
Peter: Ačkoli nemám žádné konkrétní otázky multivesmírného významu a ani
nikdo jiný se na nic takového neptal, vyrozuměl jsem, že bys chtěl uvést nějaká
další upřesnění ohledně důležitých duchovních záležitostí. Kromě toho, jak víš,
stav Ludmily (Lucy) se zhoršil, a v důsledku toho se musela podrobit naléhavé
operaci v nemocnici. V tuto chvíli se zdá být velmi slabá, má velmi málo energie
nebo životní síly. Také já se cítím značně oslaben a, takříkajíc, bez dechu. Zdá se
mi, jako kdyby někdo nebo něco vynakládalo všemožné úsilí, aby nám
zabránil/o v tom, abychom spolu vykonali jakoukoliv důležitou práci na této
úrovni - na zevnější úrovni (překlady, editace nebo jakékoliv jiné důležité
činnosti. Máš nějaký komentář k této nebo jakýmkoli jiným záležitostem?
Pán Ježíš Kristus: I když správně předpokládáš, Petře, že někdo v negativním
stavu (renegáti) vynakládá maximální úsilí, aby vám zabránil vykonat cokoliv, co
jste s Ludmilou plánovali udělat, nicméně význam vašich stavů spočívá někde
jinde nebo v něčem jiném. Ani na chvíli nezapomínej, že ze strany sil
negativního stavu (především renegátů) stále docházelo a bude docházet
k pokusu narušovat cokoli, co v každé jednotlivé době děláte. Toto se děje 24
hodin nepřetržitě. A toto se netýká jen vás dvou, ale všech Mých představitelů
na planetě Nula. V tomto případě tedy jejich pokus není to hlavní. Jde o něco
jiné. Je potřeba dát určitý příklad a je potřeba znovu zopakovat nebo uvést do
pozornosti všech v této konkrétní době jistý důležitý souvztažný význam. Týká
se to funkce lidských ledvin a toho, s čím ta funkce duchovně souvztaží.
Jak víš, byl to Swedenborg, kdo poprvé v historii lidstva správně popsal nebo
zjevil duchovní souvztažnost funkce ledvin. Jaký je základní a nejdůležitější účel
a funkce ledvin? Můžeš je shrnout do dvou důležitých slov: čištění a separace.
Otázkou je: Co se čistí a separuje a od čeho a kam? V typickém doslovném
smyslu je krev lidského těla čištěna od všech nečistot a vedlejších produktů
produkovaných použitím různých výrobků potřebných pro přežití lidského těla.
Během takového požívání mnohé složky takových výrobků nejsou prospěšné
pro skutečné potřeby těla. Proto je nezbytné tyto složky separovat od těch, jež
mohou být využity pro správnou údržbu funkcí všech tělesných orgánů a jejich
buněk, a ty jsou následně vyvrženy do kanalizace. Jinými slovy, stanou se tím,
co je známo jako lidský odpad.
Z typické vnější pozice můžete říci, že ať lidé přijmou do svých těl cokoli, nikdy
to není bez nečistot a jedovatých substancí, které je nezbytné vyloučit
prostřednictvím lidské moči a stolice. Co vám říká tato situace s lidmi? Říká
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vám, že v lidském životě (ne-životě) neexistuje nic, co by bylo čisté, čiré,
nekontaminované a zbavené takových protivných nečistot. Tato situace je
jednou z nejdůležitějších charakteristik typického lidského života (ne-života).
Ten si vyžaduje složitá zařízení, která se rozsáhle zabývají takzvaným lidským
odpadem. Můžete tedy říci, že lidské tělo je v jistém smyslu továrnou, která
nepřetržitě pracuje na sebezáchově prostřednictvím separace a eliminace toho
ze svého vnitřku, co není prospěšné pro jeho správnou funkci a přežití.
Jak sis všiml, výše popsaná funkce je koncipována z typické neduchovní, vnější
pozice. Za ní je ale několik velice důležitých duchovních souvztažností (jak byly
zjeveny například skrze Swedenborga). Co je to, co napájí a udržuje život každé
sentientní mysli? Je to Pravda Dobra a Moudrost Lásky pramenící přímo ze Mne
jako jejich Absolutního Zdroje. V tomto ohledu je prostřednictvím poznání a
přijetí skutečné Pravdy bráněno uskutečnění čehokoliv, co by ohrozilo nebo co
by mohlo ohrozit život jakékoliv sentientní mysli. Proto můžete říci, že to, co je
zde reprezentováno například funkcí ledvin, je v obecném smyslu boj pravdy
s nepravdami, které se pokoušejí proniknout do sentientní mysli za účelem
jejího zničení nebo zničení pravého života všeobecně. Tato pozice nebo
reprezentace znamená schopnost rozlišit pravdu od nepravd v každém jedinci.
Jen co jste je schopni rozlišit, máte správné prostředky nebo základ na jejich
vzájemnou separaci a na vypuzení všech nepravd mezi splašky. Splašky zde
představují negativní stav. V tomto smyslu můžeme říci, že pravda víry očišťuje
každého jedince od jeho /jejích nepravd a udržuje ho/jí tak dále od negativního
stavu/splašků.
V této konotaci můžeme říci, že faktorem reprezentace a duchovní
souvztažnosti funkce ledvin, ve všeobecném a všezahrnujícím smyslu, Já, Pán
Ježíš Kristus každému v negativním stavu neustále poskytuji prostředky na to,
aby se očistil a zbavil svých nepravd, aby mohl být naplněn skutečnou pravdou
pozitivního stavu. Toto je každému v negativním stavu a v lidském ne-životě
nepřetržitě k dispozici tím samým způsobem, jakým ledviny zabezpečují
nepřetržité čištění a separaci všeho, co by bylo pro správnou funkci lidského
těla jedovaté.
V tomto ohledu můžeme říci, že takovým zabezpečením byl v čase/ne-čase
vynalezení, aktivace a manifestace ne-života negativního stavu a lidského neživota vybudován pevný základ, aby měli neustálou příležitost osvobodit se od
všech svých zel a nepravd, a tím být spaseni z jejich typu ne-života. Tato situace
nebo okolnost bude obdobně ve vhodné době využita na otevření duchovní
mysli každého, nacházejícího se v negativním stavu a v lidském ne-životě, aby
byl schopen vidět a rozeznat, za prvé, své zla a nepravdy; a za druhé, jak a
jakými prostředky se jich natrvalo zbavit. Samozřejmě, jak víš, protože jejich zla
457

a nepravdy jsou zdrojem samotného jejich ne-života a protože na nich lpějí,
zaplavujíce a prostupujíce celou jejich mysl, tato zla a nepravdy odolávají
jakémukoliv pokus je separovat a odstranit ze všeho, co je z pravého života.
Nezapomínejte, že jelikož nikdo není absolutně zlý nebo v absolutních
nepravdách (žádné absolutní zla a absolutní nepravdy neexistují), všichni v sobě
obsahují něco, co je z dobra a pravdy, tedy co pramení přímo ze Mne a v čem
jsem přítomen Já. Má přítomnost jim nejenže umožňuje přežít v jejich vlastním
druhu ne-života, ale poskytuje také prostředky na zabránění kontaminace,
znečištění a otrávení těch zbytků dober a prav jejich zly a nepravdami. Odtud
tedy nepřetržitý proces čištění a separace uvnitř bez toho, aby o tom vědomě
věděli nebo si to uvědomovali. Takto jsou jakékoli zbytky dobra a pravdy, které
jsou v nich přítomny, díky tomuto procesu udržovány nedotknuté v jejich
čistém, ryzím a neporušeném stavu. Jak víš, toto jsou ty zbytky, díky kterým
bude každý v negativním stavu a v lidském ne-životě nakonec spasen.
Jak bylo uvedeno výše, jejich zla a nepravdy nechtějí být separována od svých
nositelů a vyhozeny ven. Proto mají tendenci se formovat nebo koncentrovat
v jednom kompaktním tvaru, který je schopen blokovat své odstranění z jejich
soustavy. Tento faktor je reprezentován nebo souvztaží s ledvinovými kameny.
I když jsou takové ledvinové kameny v mnoha případech schopny projít, a tak
být vyloučeny z lidského těla, v některých případech cestou ven uváznou,
blokujíce náležité proudění tekutiny, kterou je třeba vyloučit. V tomto případě
hrozí nebezpečí otravy a dokonce možné smrti fyzického těla, pokud ty kameny
nejsou pohotově odstraněny. Kdyby se stalo něco takové, je nutné chirurgické
odstranění těch kamenů. A přesně toto se stalo naší Ludmile. V negativním
stavu jsou určité kontingenty entit, které jsou málem hotovy projít procesem
svého vlastního uvědomění ohledně svých zel a nepravd. Prvním krokem
v tomto procesu je zabývání se nepravdami, které napájejí podněty život jejich
zel. Jen co jste schopni odstranit takové nepravdy, nezůstanou žádné podněty,
které by mohly udržovat toto napájení. V tom případě se tato zla stávají pro
jejich nositele ohromným kontaminujícím a jedovatým břemenem a oni se jich
touží zbavit. Tím, že mě požádají, abych jim v tomto procesu pomohl, jsou
schopni osvobodit se nejen od všeho, co se týká nepravd, ale i co se týká zel.
Aby však toho dosáhli, potřebují nějaké konkrétní a hmatatelné příklady, jak to
udělat nebo jaký je proces jejich zbavení se.
Svým utrpením v tomto ohledu byla Ludmila schopna ilustrovat a demonstrovat
zmíněným kontingentům cestu ven z jejích kritické situace. Příkladem Ludmily
byl ukázán proces postupného a bolestivého odstraňování jejich nepravd.
Kromě toho, jasně ukázala, jak je nebezpečné, když takové koncentrované
nepravdy ve formě jejich souvztažností s ledvinovými kameny nechtějí vyjít ven,
a co dělat za účelem jejich odstranění a jak to udělat. Toto je obecný význam
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kritické situace Ludmily. Existují ale jisté individualizované a zosobněné
záležitosti týkající se jí osobně. Jelikož mají tento charakter, pouze ona ze Mne
v sobě může zjistit, které to jsou a jak se jich zbavit. Jediné, co lze v tomto
ohledu zjevit, je to, že bylo nebo je nejméně pět specifických a konkrétních
nepravd, které je nezbytné z její mysli separovat a vyloučit. Souvztažně řečeno,
byly soustředěny v jejích dvou ledvinových kamenech. Tři z nich byly obsaženy
ve větším kamenu a dvě v menším kamenu. Během jejího utrpení byla Ludmila
od nich vyčištěna a očištěna. Ještě jednou, specifika a charakter těch nepravd
musí určit ona. Nikdo jiný to nemůže za ni udělat.
Ve všeobecném smyslu u některých jedinců negativního stavu diskutovaná
duchovní souvztažnost znamená, že pravda, kterou poznají, je obsažena jen
v jejich vnější paměti, ale nemají žádnou vůli konat ohledně tohoto poznání nic
konkrétně. Následovně, protože jejich vůle je někde jinde nebo ji mají pro něco
jiné, co odporuje jejich poznání pravdy, vůbec netouží po její realizaci ve svých
vlastních individualizovaných a zosobněných životech.
Výše popsaná situace o ilustraci a demonstraci je plně aplikovatelná na Moje
představitele. Jak víš, vy všichni jste v pozici, mimo jiné, ilustrativních a
demonstračních příkladů toho či onoho faktoru týkajícího se potřeby zbavit se
nějakých specifických zel a nepravd a jejich souvztažných stavů a kondic. Vy
všichni jste tedy dobrovolně souhlasili nebo procházíte procesem takového
dobrovolného souhlasu stát se takovými příklady tím, že ve svých vlastních
zosobněných a individualizovaných životech zažijete různé duševní, fyzické,
společenské, finanční a podobné útrapy. Na druhou stranu, několik z vás má
v tomto ohledu úplně jiný účel. Tím, že nemáte žádné takové zjevné útrapy a že
máte zabezpečen velmi jistý a pohodlný životní styl (v lidském pojímání tohoto
významu, majíce například víc než dost peněz a/nebo dalších hodnotných
komodit), poskytujete velmi důležitou ilustraci a demonstraci, že navzdory
takovému materiálnímu a finančnímu zaopatření nejste jejich otroky a ony
neslouží jako prostředky na odrazení vás od vaší správné duchovní cesty nebo,
v tomto případě, ode Mne a od Mého Nového zjevení. A nejen to, ale jasně
zobrazujete, že takové komodity jsou Mými dary pro vás, a že proto nepatří
vám nebo že vy nejste jejich vlastníky, ale jen jejich správci v Mém jménu.
Jak tedy z těchto příkladů vidíte, vy všichni jste jako Moji představitelé
v modalitě neustálé ilustrace a demonstrace, prostřednictvím událostí ve vašich
individuálních životech, něčeho duchovně velmi důležitého, co by mohlo být
využito a co bude využito pro spásu všech těch, kteří jsou představiteli
negativního stavu a lidského ne-života.
Protože hovoříme o duchovních souvztažnostech funkce lidských ledvin,
dotkněme se jejich jistého dalšího duchovního významu. Jak si pamatuješ
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z předcházejících Dialogů, pravda je vlastností vnitřní mysli z moudrosti
duchovní mysli. Pomocí této pravdy, obsažené ve vnitřní mysli, je vnější mysl
schopna prozkoumat, očistit a napravit všechno, co není z té pravdy. Jinými
slovy, prozkoumání, očištění a náprava je vlastností vnější mysli. Soustředěním
se na pravdu vnitřní mysli z moudrosti duchovní mysli je vnější mysl z té pozice
schopna jasně vidět, co je a co není náležité, správné a pravdivé. Tato
schopnost sentientní mysli všeobecné pramení a je reflexí Mé Absolutní
Schopnosti vidět kvalitu pravdy u každého a znát nepravdy a pravdu každého
jedince. Ještě jednou, jde tu o schopnost rozlišit pravdu od nepravd. Má
Absolutní Funkce v tomto ohledu v Jejích Absolutních Schopnostech znát
Pravdu, protože Já jsem Absolutní Pravda, umožňuje každému relativnímu
jedinci mít stejnou schopnost rozlišení. Z této Mé Absolutní Schopnosti je
odvozena strukturální koncepce ledvin, které na nejexternější, fyzické úrovni
reflektují tuto souvztažnost tím, že jsou schopny rozlišovat mezi tím, co je a co
není náležité, vhodné, správné a zdravé pro lidské tělo. A nejen to, ale jsou
schopny zbavit se všeho nebo odstranit všechno, co do toho těla nepatří.
Vidíte, jak duchovní souvztažnosti určují funkci úplně všeho a jak je každá
funkce umožněna tím, že má takové důležité duchovní souvztažnosti?
Existuje však ještě vyšší chápání této záležitosti. Jak víte, jakákoliv pravda je
naživu a funkční svým dobrem. jakákoliv moudrost je naživu a funkční svou
láskou. Jakákoliv láska je potvrzována a umožňována svými pozitivními skutky.
Jak tedy z této situace vidíte, existuje absolutní vzájemně propojení a integrace
všech a všeho prostřednictvím vzájemné závislosti těchto nejdůležitějších
duchovních atributů a kvalit. Jedno bez druhého nemůže být a existovat.
V tomto ohledu můžete říci, že nejdříve je láska, dobro, pozitivní skutky a jejich
deriváty; a moudrost, pravda, víra a jejich deriváty jsou formami a nádobami,
pomocí a prostřednictvím kterých je lásce, dobru, pozitivním skutkům a jejich
derivátům umožněno projevovat se v životech všech sentientních entit. Jak se
toto vzájemné propojení a integrace týká funkce ledvin? Pokud by ledviny při
svém fungování nebyly schopny objevit, rozpoznat, separovat a vypudit
z fyzické tělesné soustavy všechno, co tam nepatří, zbytek tělesných orgánů by
byl postupně otráven a přestal by fungovat. Jinými slovy, tělo by zemřelo.
Na druhou stranu, kdyby ledvinám nebyla dodávána všechna nevyhnutelná
výživa, zabezpečovaná funkcí některých jiných tělesných orgánů, nemohly by si
splnit účel, pro který byly vůbec vytvořeny. Tato nevyhnutelná výživa souvztaží
s dobrotou lásky a s jejími pozitivními skutky, se kterými souvztaží některé další
orgány a které zabezpečují, aby všechny funkce těla (nebo v tomto případě
sentientní mysli) běžely snadno a efektivně a poskytovaly organismu všechno
nezbytné k tomu, aby byl naživu a žil.
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Jak tedy vidíte, všechno ve jsoucnu a bytí slouží nějakému velice dobrému účelu
a užitku. Tento účel a užitek pochází z přirozené lásky, dobroty, pozitivních
skutků a jejich derivátů prostřednictvím moudrosti, pravdy, víry a jejich
derivátů. Všechny orgány a nástroje, pomocí a prostřednictvím kterých se život
a žití manifestují a jsou tím, čím mají být, jsou ve skutečnosti vytvářeny nebo
iniciovány na způsob těchto vynikajících duchovních atributů nebo vlastností. A
toto je všechno, o čem nyní potřebujeme diskutovat ohledně této záležitosti.
Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Jsme připraveni pokračovat některými
dalšími záležitostmi?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme připraveni. V tomto bodě záznamu bych
chtěl udělat krátkou odbočku do historie raných let vývoje takzvaného
křesťanství. Jak víš, po Mém odchodu z planety Nula síly negativního stavu
vynaložily všemožné úsilí, aby zmařily šíření Mého Slova a pravého významu
Mých Skutků a Mé inkarnace na planetě Nula. Jak si přitom počínaly? V prvním
kole, během asi 330 let po Mém odchodu, se pokoušely fyzicky vyhubit všechny
členy křesťanské církve. Krutě tedy pronásledovaly, mučily, mrzačily,
zesměšňovaly a zabíjely každého, kdo patřil k té církvi. Takto vznikl koncept
mučednictví. Avšak, čím více to dělaly, tím více narůstal počet jejich členů. Když
uviděly, že jejich metody a taktiky v tomto ohledu zcela selhávají a nevedou
nikam, síly negativního stavu se rozhodly, že svůj přístup v tomto ohledu změní.
Namísto toho, aby se ji pokoušely zničit fyzicky zvenčí, vynalezly metodu,
pomocí které by mohly úspěšně zkazit, zkreslit, znečistit, otrávit a zfalšovat její
ryzí a původní duchovní principy zevnitř křesťanského hnutí. aby to učinily,
přijaly křesťanskou doktrínu do své vlastní sféry. Jak víš, za tímto účelem římský
císař Konstantin I. (Flavius Valerius Aurelius Constantinus) zákonně schválil
křesťanskou bohoslužbu a učinil křesťanství oficiální duchovní doktrínou Římské
říše. Z této nové pozice byl už jen krůček ke korupci, překroucení, zkomolení,
zkreslení a zfalšování všeho, co se týkalo skutečné nebeské, duchovní a fyzické
pravdy a jejich příslušného dobra. Jinými slovy, síly negativního stavu uspěly
v ovládnutí budoucího vývoje křesťanského hnutí a učinily si z něj svůj oblíbený
nástroj v boji s pozitivním stavem a s Mou Pravou Absolutní Přirozeností. Důvod
tohoto ovládnutí byl vysvětlen mnohokrát v knihách Mého Nového zjevení. Zde
to není potřeba opakovat.
V úplně první části dějin křesťanství se jeho členové považovali za
privilegované, za mučedníky v Mé věci, následujíce Můj příklad. Jestliže jsem Já
zemřel takovým hrozným způsobem, oni se chtěli ubírat tou stejnou cestou,
ztotožňujíce se se vším, co jsem musel v tomto ohledu zažít Já. Tito mučedníci
dávali úplně první příklad, ilustrujíce a demonstrujíce fakt, že ať jim síly
negativního stavu způsobují cokoliv, ať by jakkoliv chtěly zničit všechno týkající
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se Mne a Mého pozitivního stavu, ať používají jakékoli metody, nikdy nemohou
uspět. Ve skutečnosti svými hanebnými snahami v tomto ohledu dosáhly
přesný opak toho, čeho hodlaly dosáhnout. V současné době jste vy jako Moji
praví představitelé na planetě Nula nositeli těchto ilustrativních a
demonstračních příkladů. A i když si současné duchovní klima od vás
nevyžaduje, abyste byli mučedníky ve fyzickém smyslu, jako byli první křesťané,
přesto lze vaše snášení všeho, co se děje na této planetě a ve vašich osobních a
individuálních životech, považovat za specifický typ mučednictví, které se
v jistém smyslu rovná mučednictví prvních křesťanů. Pamatujte si to! V tomto
okamžiku ukončíme tuto krátkou historickou odbočku a budeme se věnovat
něčemu jinému.
Chtěl bych stručně rozvést některé další aspekty Kolomanovy otázky týkající se
textu v Lukášovi 12:22-34. V této chvíli bych chtěl dát důraz na dva aspekty
toho textu. Za prvé, z toho, co jsem tehdy řekl, je zřejmé, že pravou duchovní
nebo jakoukoliv jinou hodnotou jakéhokoliv života je sentientní mysl. Všechny
ostatní formy života, formy, jež v sobě neobsahují žádné známky sentience, a
tedy si neuvědomují své sebeuvědomění prostřednictvím svého ‚já jsem‘, mají
pouze přechodný a dočasný význam. Jejich hodnota spočívá v dočasném a
přechodném užitku, který plní pro sentientní mysl. v okamžiku, kdy je jejich
užitek vyčerpán, přestávají jako singulární nesentientní entity, ať už jsou to
živočišné, nebo rostlinné entity, existovat, v pravém smyslu toho slova. Jak si
pamatuješ z moskevského Dialogu 85, tato situace odráží faktor závislosti na
všem, co sentientní mysl promítá prostřednictvím svých idejí, kvalitou jejich
individualizovaného a zosobněného života, a prostřednictvím podobných
faktorů, přičemž se všechno týká struktury, povahy a dynamiky sentientní
mysli. Zatímco v konečném smyslu, teoreticky řečeno, sentientní mysl ve své
esenci a substanci nezávisí na jsoucnu a bytí těchto nesentientních životních
forem, tyto formy plně závisí na jsoucnu a bytí sentientní mysli a nemohou bez
ní být a existovat. Faktor závislosti sentientní mysli spočívá v Absolutním Zdroji
jejího původu - Pánu Ježíši Kristu. V tomto smyslu můžete říci, že tak jako
nesentientní životní formy nemohou být a existovat bez jsoucna a bytí
sentientní mysli, tak stejně ani jsoucno a bytí sentientní mysli nejsou
představitelné bez Absolutního Jsoucna Absolutního Bytí Absolutní Sentientní
Mysli. Nesentientní životní formy odrážejí, ilustrují a demonstrují tento faktor
závislosti.
Protože je ale sentientní mysl pravým derivátem Absolutní Sentientní Mysli, a
nesentientní životní formy jsou deriváty relativní sentientní mysli, sentientní
mysl má absolutní hodnotu ve své relativní kondici, a nesentientní životní
formy mají pouze relativní hodnotu ve své relativní kondici k relativní kondici.
Jestliže tedy někdo vkládá absolutní hodnotu do něčeho, co ji nemá, dělá si
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z toho marnou modlu, umožňuje, aby ovládala jeho/její život. Toto je jeden
z mnoha zdrojů duchovního cizoložství a ohavnosti modlářství. Proto každý, kdo
uctívá přírodu a to, co obsahuje v jejích nesentientních životních formách,
jakoby to mělo absolutní hodnotu, bez jakéhokoliv ohledu na pravý zdroj vzniku
jejich dočasného a přechodného jsoucna a bytí, páchá duchovní cizoložství a
uctívá modly. tento trend je v určitém smyslu propagován některými přívrženci
takzvaného hnutí „new age“. Buďte, prosím vás, obezřetní a nechyťte se do
jejich ‚lákavých‘ pastí.
Druhá záležitost zmíněného textu Lukáše se týká verše 33, který zní
následovně: ‚Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které
nestárnou...‘ Doslovní vykladači tohoto verše si myslí, že se vám skutečně radí,
abyste prodali, co máte ve formě vašich materiálních statků a abyste dávali
almužny chudým a potřebným, čímž se sami stanete chudými. Skutečný význam
tohoto požadavku nebo rady je ale úplně jiný. Nemá nic společné s prodáváním
toho, co máte ve svém materiálním nebo jiném vlastnictví, a s rozdáním všeho
takzvaným potřebným. ‚Prodávat svůj majetek‘ znamená zbavit se ve svém
životě všeho, co vám brání ve správném duchovním vnímání významu života a
jeho skutečných hodnot a ve vašem správném duchovním pokroku a vývoji. A
protože všechno, co vám brání v tomto důležitém procesu, je vám a vašemu
životu vnuceno negativním stavem nebo to vzniklo v negativním stavu,
potřebujete se toho zbavit nebo předat to zpět tam, kam to patří - negativnímu
stavu.
Jak víš, negativní stav uznává jen to, co má negativní přirozenost. Tím, že
předáte negativnímu stavu zpět to, co v tomto ohledu máte, opětovně
potvrzujete dvě věci. Za prvé, že ve svém životě vůbec nepotřebujete mít nic,
co by vám bránilo, abyste věci, jakož i sebe a ostatní viděli takové, jací oni i vy
jste ve své esenci a substanci, bez jakýchkoli zkreslení a falzifikací těchto faktů;
a za druhé, ilustrujete negativnímu stavu, že jeho takzvané hodnoty nemají
vůbec žádnou cenu. Protože ale negativní stav uznává jen to, co nemá vůbec
žádnou cenu, abyste tento fakt znovu potvrdili, předáte všechny vaše duchovní
bezcenné rysy, vlastnosti a vlastnictví negativnímu stavu. Ve své arogantní a
vychloubačné domýšlivosti negativní stav nedokáže pochopit, proč by se chtěl
někdo zbavovat něčeho, co každý v negativním stavu tak uznává. Tento fakt
nastolí uvnitř ne-života negativního stavu situaci, která nakonec povede
každého v ne-životě negativního stavu k uvědomění, že to, čeho si tak vysoce
cení, nemá ve skutečnosti vůbec žádnou cenu. Proto v tom bodě času/stavu
zruší volbu mít nebo lpět na všech jejich bezcenných rysech, vlastnostech,
vlastnictví či čemkoliv, co v tomto ohledu mají.

463

‚Dávat chudým‘ v konotaci citovaného verše znamená sdílet vaše poznání
skutečné pravdy s těmi, kterým takové poznání chybí a kteří ho touží získat ze
správných důvodů. Vždy, když bible hovoří o chudých lidech, nehovoří o
materiálně chudých. Místo toho hovoří o chudých v poznání pravdy a všech
jejích derivátů, pramenících z jejich původního dobra, kdo žízní po takovém
poznání. Jestliže nemáte žádnou pravdu, bude vám chybět i jakékoliv dobro.
Proto sdílením bohatství Pravdy, vám věnované prostřednictvím Mého Nového
zjevení, s těmi, kdo o ni žádají, jim poskytujete to, co potřebují. A i když
v některých případech, například za účelem zpřístupnění Mého Nového zjevení
každému, je náležité a správné dávat almužny (nebo moderními slovy, darovat
něco ze svých peněz nebo materiálních statků na takový vznešený účel)
v doslovném smyslu významu toho slova; nicméně to není to, o co v tomto
textu jde nebo co ten text naznačuje ve svém pravém významu. Jeho pravý
význam lze najít ve výše uvedeném vysvětlení.
‚Pořídit si měšce, které nestárnou‘ v konotaci tohoto textu znamená brát do
úvahy duchovní faktory života, a neduchovní faktory (například ve formě peněz
nebo materiálního bohatství) používat jako prostředky, ne jako cíl, na dosažení
správných vnějších podmínek, ze kterých se může uskutečnit váš duchovní
rozvoj a pokrok bez jakéhokoliv rušení ze strany neduchovních hodnot. Pokud
jsou využity jako prostředky, a ne jako cíl vašeho života, v tom případě mohou
náležitě sloužit vyšší hodnotě duchovního blaha, toho blaha, které umožňuje
váš duchovní vývoj a pokrok. Poněvadž duchovní hodnoty se ve své progresivní
modalitě stále vyvíjejí, bez jakékoliv regrese nebo stagnace, nemohou se nikdy
obnosit. A toto je skutečný význam citovaného textu. A toto je všechno, čím
jsem chtěl dnes přispět.
Peter: Moc Ti děkuji za tento důležitý vstup. Jak jsi si vědom, uprostřed
zaznamenávání tohoto Dialogu jsem dostal pět otázek od Tvých představitelů
v České republice. Chtěl bys, abych je zformuloval na platformě tohoto Dialogu,
abys jim nyní poskytl odpovědi?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to by bylo vhodné učinit. Začni a přelož je
postupně tak, jak byly položeny.
Peter: Dobrá, tady jsou: Monika z České republiky pokládá následující otázku:
Proč se Poslední soud nazývá poslední, když v podstatě nikdy není poslední,
protože se čas od času odehrává ve všech dimenzích Stvoření a Zóna Vymístění,
jakož i globálně na konci každého cyklu času? Bude po eliminaci a po Posledním
soudu negativního stavu něco v novém cyklu času/stavu/procesu, co by se
podobalo Poslednímu soudu? Následující otázku položila Monika společně
s Romanem: Jakým způsobem je využívána sexuální energie, která se uvolňuje
během masturbace, když a) někdo masturbuje proto, neboť nemá sexuálního
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partnera stejné duchovní úrovně; b) masturbuje proto, neboť chce vybít sexuální
energii, kterou cítí. Je v současné době možné využít sexuální energii, kterou
jedinec cítí (jestliže nemá žádnou příležitost pohlavního kontaktu), nějakým
jiným užitečným způsobem než jen masturbací, aby v tomto ohledu nedocházelo
k plýtvání? S čím souvztaží masturbace? Dvě další otázky položil Petr Bazala
z České republiky: Jaká je duchovní souvztažnost, pokud nějaká je, rozestavení
planet naší sluneční soustavy, ke kterému došlo 5. května 2000? V posledních
pár letech se hodně hovoří o škodlivosti ultrafialových paprsků a zvětšování
ozónové díry. Mají tyto informace nějaký důležitý význam pro Tvoje pravé
představitele? Konec otázek. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Začněme odpovědí na otázku Moniky ohledně Posledního
soudu. Odpověď na její otázku je velice jednoduchá a měla by být úplně
zřetelná ze všeho, co bylo zjeveno v knihách Nového zjevení. Neustále
hovoříme o duchovním vývoji, rozvoji a pokroku. Kromě toho, mnohokrát bylo
zdůrazněno, že nic v Novém zjevení nemůže nikdy zestárnout nebo zastarat. U
tu přichází význam Posledního soudu. Jak víte, každý jednotlivý jedinec,
společnost, národ, země, planeta sluneční soustava, galaxie, vesmír,
multivesmír a celé Stvoření i pseudostvoření jsou řízeny velmi specifickým
duchovním principem nebo idejí, jež je přizpůsobena potřebám každé entity, ať
už je to nějaký jedinec, nebo právě zmíněná posloupnost v celém rozsahu až po
cele Stvoření. Každý a všechno hraje v rámci svého postavení určitou roli, plní
určité pověření a má velmi konkrétní osud.
Z hlediska duchovního vývoje, rozvoje a pokroku jsou v rámci každého
jednotlivého kroku, stavu, času, paračasu, situace či čehokoliv, co máte, taková
role, pověření, osud a jejich vlastnosti a rysy aplikovatelné jen a pouze na ten
specifický krok atd. Vždy, když každý jednotlivý krok a všechno, co obsahuje a
čím je řízen a manifestován, vyčerpá svou užitečnost a doslouží svému účelu,
dospěje ke svému konci, aby mohl být zahájen nový krok a všechno, co se ho
týká. V okamžiku, kdy se dostává do centra pozornosti toto ukončení, dochází
k Poslednímu soudu. A není to jen Poslední soud toho kroku, ale všech a všeho,
kdo/co byl/o jeho integrální součástí, naplňujíce jeho účel a cíl, kvůli kterému to
bylo vůbec ustanoveno. Důvod, proč se to nazývá Poslední soud, je ten, že je to
zcela poslední proces hodnocení všeho, co ten krok obsahuje. Kvůli skutečnosti,
že nic ze starého nebo předcházejícího kroku nemůže být ve své velmi
specifické a jedinečné přirozenosti a struktuře přeneseno nebo převedeno do
dalšího, nadcházejícího kroku; a protože nic, co ten krok měl nebo obsahoval,
už více nemůže být a existovat nebo pseudobýt a pseudoexistovat takové, jaké
to bylo v předcházejícím kroku; a protože všechny jeho zážitky byly do
nejmenších podrobností plně zaregistrovány a zahrnuty do Univerzality
povšechnosti; pro ten konkrétní krok a pro všechny a pro všechno v něm je to
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úplně Poslední soud, a tudíž pro ten krok už více nebude žádný takový Poslední
soud, poněvadž po něm už více nebude ani ten krok a ani to, co obsahuje ve
své specifičnosti.
Na základě těchto faktů je zřejmé, že Poslední soud bude vždy a že vždycky
bude Poslední pro každý konkrétní krok, cyklus, jedince či cokoliv, co máte,
kvůli nové a odlišné duchovní složce, která je uvolňována z Absolutního Jádra
Mé Absolutní Nové Přirozenosti v čase/stavu/kondici, když dospívá ke své
manifestaci a realizaci nový cyklus nebo cokoliv. Nic nové a odlišné nemůže
obsahovat nebo v tom nesmí zůstat uvíznuto nic, co bylo obsaženo ve starém
nebo předešlém. V tomto smyslu pravý Poslední soud nemá takovou negativní
konotaci, jakou znázorňuje například křesťanská Bible a různé náboženské
systémy na vaší planetě. Ve skutečnosti má čistě pozitivní a radostnou
konotaci, protože se zbavuje všeho starého, co už více není užitečné, a
poskytuje nový začátek a nové stimuly pro tvořivý duchovní a celkový vývoj,
rozvoj a pokrok všech a všeho ve jsoucnu a bytí. Proto lze v tomto smyslu
Poslední soud považovat za nanejvýš vítanou a očekávanou událost v životech
všech sentientních entit.
Další otázka se týká záležitosti sexuality. Ve skutečnosti se týká jednoho velmi
úzkého aspektu sexuality, pokud jde o formu jeho vztahu k pohlavnímu styku.
Zatímco všeobecná úvaha o sexualitě jako o energii životní síly může mít
multivesmírný význam, praktikování pohlavního styku v jakékoliv formě,
podobě či situaci ho nemůže mít. Pokud pohlavní styk aplikujeme na každého
jednotlivce, vždy má zosobněnou a individualizovanou konotaci. Proto jsem vás
před nějakou dobou v jednom předcházejícím Dialogu (82) jasně žádal, abyste
Mně skrze Petra takové otázky nepokládali. Takové otázky byst měly adresovat
osobně a přímo Mně. Je to mezi Mnou a vámi. Toto se víc než výrazně týká
záležitosti masturbace. Způsob, jakým je využita sexuální energie uvolněná
během masturbace, závisí výlučně na stavu mysli každého jedince během
takového aktu. Jestliže nejsou žádné jiné možnosti sexuálního styku, jedině
masturbace, a jestliže se během takového aktu soustředíte na Mne a na členy
vaší duchovní rodiny, a jestliže se ve vašich představách takový akt odehrává
buď s některým dalším představitelem opačného pohlaví, nebo se členem vaší
duchovní rodiny, nebo s někým opačného pohlaví z pozitivního stavu, v tom
případě jsou uvolněné sexuální energie využity pouze na pozitivní účely.
V takovém případě nedojde k žádnému plýtvání. Jestliže jsou ale během
takového aktu přítomny jakékoliv postranní nebo nevhodné úmysly, motivace,
imaginace nebo představy, tyto energie jsou využity negativním stavem. V tom
případě jsou promarněny, protože podporují něco, co nemá trvanlivost, stálost
a věčné pokračování.
466

Sexuální energie každého může být kromě masturbace využita velmi užitečným
a pozitivním způsobem mnoha odlišnými cestami. Kvůli velmi individualizované
a zosobněné povaze této záležitosti je každý jeden z vás jako Můj Představitel
plně zodpovědný a povinný skládat účty za to, že samostatně zjistí, jaké jiné
cesty máte v tomto ohledu osobně a individuálně k dispozici. v tomto případě
nelze dát žádné obecné instrukce. Kdybych to udělal, okamžitě by se staly
vlastnictvím negativního stavu a jakékoli energie vyprodukované jejich
praktikováním by byly promarněny ve službách negativního stavu.
Duchovní souvztažnost masturbace se týká jednoho úzkého aspektu sexuality,
který si vyžaduje produkci duchovních energií a jejich velmi specifického,
individualizovaného a zosobněného příspěvku k údržbě životního podpůrného
systému celého Stvoření v pozitivním smyslu, nebo celého pseudostvoření
v negativním smyslu. Jak víte, během masturbace není u vás nikdo fyzicky
přítomen. V takovém intimním a izolovaném stavu je během takového aktu
uvolněn speciální typ sexuální energie, jež v sobě nese kód vašeho osobního
otisku, volně přenesený do vesmíru nebo pseudovesmíru (pokud má takový akt
negativní konotaci). Existuje zde tedy jistý stupeň duchovní souvztažnosti
s otiskem vaší osobnosti ve stavu a kondici její izolace, separace a intimnosti.
V závislosti na motivačních a intenčních faktorech během takového aktu může
být výsledek buď pozitivní, nebo negativní, nebo neutrální. V určitém smyslu
tedy ty energie, jakékoli energie, v jejich nejzazším výsledku nemohou být nikdy
promarněny, i když z dočasné a přechodné pozice, pokud podporují věc
negativního stavu, mohou být promarněny, protože, jak bylo uvedeno výše,
podporují něco, co samostatně a samo o sobě nemá žádný pravý život. Avšak
na základě faktoru samotné podpory, paradoxně řečeno, nikdy nejsou
promarněny, protože ostatně něco podporují. A toto je všechno, co lze o této
záležitosti zjevit.
V odpověď na otázky Petra ohledně možné duchovní souvztažnosti
s rozmístěním planet vaší sluneční soustavy dne 5. května 2000, ať je vám
známo, že k takovému rozmístění dochází přibližně každých 18 let. I když bylo
v souvislosti s tímto rozmístěním učiněno mnoho předpovědí soudného dne, do
tohoto data, jakož ani v minulosti se žádná z nich nenaplnila. Ve vaší situaci se
vám, jako Mým pravým představitelům doporučuje, abyste takovým událostem
a/nebo předpovědím nevěnovali žádnou pozornost. Ano, všechno, ať je to
cokoliv, má nějakou duchovní souvztažnost ve schématu událostí
v multivesmíru i pseudovesmíru. Protože to ale obvykle reflektuje něco, co se
během těch okamžiků děje na multivesmírné a/nebo pseudovesmírné úrovni,
znalost takových událostí na vaší individuální a osobní úrovni by byla škodlivá.
Pro vás by nebylo bezpečné znát jakákoliv specifika, dokonce ani všeobecnosti
v tomto ohledu. Jediné, co lze říci o této konkrétní události, která se udála 5.
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května 2000, je to, že v té době došlo k určitému shromáždění sil renegátů,
během kterého následovala diskuse nebo návrhy ohledně některých odlišných
metod a taktik, které je potřebné podniknout v jejich válce speciálně proti
pseudotvůrcům a obecně proti pozitivnímu stavu. Nic víc ohledně čehokoliv, co
se týká tohoto data, nelze říct.
Jak dobře víte, vaším pověřením, co se týká vašich služeb jako Mých pravých
představitelů, není pozorování různých vnějších znamení nebo nebeských
událostí, nebo jakýchkoli znamení nebo událostí, které se odehrávají v každém
jednotlivé době, ale pokračování ve zpřístupnění Mého Nového zjevení všem
prostřednictvím příkladů, ilustrací a demonstrací jeho principů ve vašich
vlastních zosobněných a individualizovaných životech. Jestliže to budete dělat,
taková znamení, události, dění či cokoliv, nebudou mít na vás a na vaše poslání
v tomto ohledu žádný dopad nebo vliv. Bylo by tedy dobré nemarnit svůj čas a
energii zabýváním se kterýmkoliv z nich.
Škodlivost ultrafialových slunečních paprsků pro lidský život a zvětšení ozónové
díry je odrazem sebezničujících tendencí negativního stavu. Ne-životu
negativního stavu a lidskému ne-životu je vlastní duchovně, duševně, fyzicky a
geneticky hluboko zakořeněný kód, který tomu ne-životu brání v jeho věčném
trvání. Jak ten ne-život plyne svým směrem, postupně a pomalu, jak plní svůj
účel a cíl, kvůli kterému bylo dovoleno, aby byl vůbec vynalezen, aktivován,
nastolen a manifestován, ten kód aktivuje svůj naprogramovaný obsah takovým
způsobem, že způsobuje erozi takového ne-života a lidského ne-života, a
v důsledku toho způsobuje to, že spěje k jeho definitivnímu věčnému konci. Ať
je všem čtenářům těchto Dialogů známo, že před vynalezením, aktivací,
nastolením a manifestací ne-života negativního stavu a lidského ne-života jsme
se my všichni, kterých se toto dovolení a proces týká, dohodli, že v nich bude
implantován speciální kód, který zabrání, aby cokoliv z jejich přirozenosti trvalo
nadobro a navždy. Pouze za takových podmínek bylo možné dovolit, aby došlo
k uskutečnění čehokoliv té opovrženíhodné a škodlivé povahy. Žádné jiné
podmínky by nebyly akceptovatelné. Jinak by nikdy nemohla být nastolena
plnost a kompletnost pravého života pozitivního stavu.
Pokud jde o souvislost těchto astronomických událostí s vašimi osobními životy
jako Mých pravých představitelů, lze ji najít v tom faktoru, že jste potřebnými
nositeli těchto důležitých duchovních informací, aby mohly být neustále
k dispozici každému, kdo je ochoten poslouchat a naslouchat. V tomto smyslu,
jak čtete tyto informace obsažené v tomto konkrétním Dialogu, jakož i ve všech
ostatních Dialozích, jakož i v celém Mém Novém zjevení, tyto informace se
registrují ve všech sentientních myslích nacházejících se v negativním stavu a
činí se přístupnými všem lidským sentientním myslím. Takové informace lze
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považovat za přípravné stádium na to, aby si každý v doméně negativního stavu
a v lidském ne-životě uvědomil, že to, co mají a jaký druh ne-života vedou,
nemá žádnou šanci trvat navěky, ať udělají nebo neudělají cokoliv. Toto
uvědomění lze považovat za první krok k aktivaci touhy v nich vzdát se něčeho,
v tomto případě jejich druhu pseudoživota, co nemá žádnou možnost trvat
navěky. Proto je to bude motivovat, aby vyhledali nějaký jiný způsob života,
který má takovou možnost. A, logicky řečeno, protože pouze pravý život
pozitivního stavu má takovou možnost, budou se snažit vyhledat pravý život
pozitivního stavu, procesem konverze do něj. Kód, který je v nich implantován,
jen co se o něm dozvědí, se v tomto ohledu stane motivačním faktorem pro
jejich konverzi do pozitivního stavu. A toto je způsob, jakým takové
astronomické fenomény jako ultrafialové sluneční paprsky a ozónové vrstvy a
vaše uvědomění si jejich pravého významu a souvztažností slouží tomuto účelu.
V tomto časovém bodě, Petře, bych navrhoval pro dnešek skončit. Jak víš,
fyzický stav Lucy a tebe ještě zdaleka není takový, jaký má být. Dej si tedy opět
delší přestávku, nebo si ji dej do té doby, dokud k tobě nepřijdou nějaké
důležité otázky multivesmírného významu. Do té doby - jestliže to bude nutné a
nezbytné.
Peter: Velice si cením všech těchto informací, které jsi nám tak laskavě
zpřístupnil.
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Dialog 139
12. května 2000
Peter: Krátce poté, co jsem dokončil záznam Dialogu 138, jsem obdržel běžnou
poštou dopis od mého bratra Ivana, ve kterém Ti předkládá k úvaze čtyři
otázky. Trochu později ve stejný den jsem dostal e-mailem jednu otázku od
Petry z České republiky. Znamená to, že bychom měli vést dialog i přesto, že
bylo na konci Dialogu 138 uvedeno, abychom si udělali delší přestávku?
Samozřejmě, jako vždy, pokud nám chceš Ty dnes ráno něco oznámit předtím,
než odpovíš na uvedené otázky, budu víc než šťastný, když Ti budu moci předat
slovo.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, znamená, a proto je nyní vhodné pokračovat
v našich rozhovorech. Ale než tě poprosím, abys formuloval zmíněné čtyři
otázky jménem Tvého bratra Ivana a jednu jménem Petry, chtěl bych
v krátkosti připomenout něco jiné. Od období Tvé těžké zkoušky, Petře, a
během toho, když se v tomto procesu rozhodovalo o výsledku tvého fyzického
stavu v tom smyslu, zda bys měl či neměl být odvolán z planety Nula, se do jisté
míry zabýval otázkou týkající se osudu dialogů a co se stane, kdybys byl někdy
v průběhu dohledné budoucnosti odvolán. I když toto je něco, co může být
považováno za předvídání budoucnosti, přesto vám lze poskytnout o tom
nějaké obecné představy, i když ne v tom smyslu, co se stane či nestane, ale ve
smyslu, zda přetrvá potřeba pokračovat v dialozích prostřednictvím někoho
jiného nebo ne.
Kvůli pozici a specifické roli, Petře, kterou máš jako transmiter Mého Nového
zjevení, může vedení našich dialogů, jestliže to bude potřebné a nutné,
pokračovat, dokud jsi na planetě Nula ve fyzické formě a dokud nám jsou nebo
budou předkládány nějaké otázky multivesmírné důležitosti. Duchovní klima a
charakter posunu, které jsou v účinnosti nebo které budou v účinnosti během
tvé přítomnosti na planetě Nula, mohou být prospěšné pro tento typ dialogů.
Okamžik tvého odvolání z planety Nula ale bude okamžikem začátku zcela
jiného duchovního stavu a situace a nového duchovního posunu, který bude
nezbytný nebo který bude v té době připraven se uskutečnit. I když by
charakter a povahu toho stavu, situace a posunu bylo předčasné zjevit, přesto
lze se stoprocentní jistotou říci, že takové dialogy, jaké vedeme teď, už
nebudou vhodné ani potřebné. Duchovní klima té doby bude úplně jiné, ne
prospěšné pro takové dialogy. Proto nečekej, že bude stanoven někdo druhý,
aby pokračoval v takových dialozích.
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Z pohledu těchto faktů, Petře, kdyby po tvém odchodu z planety Nula někdo
přišel a tvrdil, že mu/jí byla přidělena taková role, byl by to zřetelný podvod ze
strany takového jedince a on nebo ona by byl/a pod vlivem renegátů.
Pamatujte si to, prosím, a nenechejte se oklamat žádnými takovými možnými
tvrzeními! Dá se očekávat, že síly negativního stavu (renegáti) se budou
pokoušet prezentovat nebo představit někoho, samozřejmě mým jménem, kdo
by si mohl uplatňovat takové nároky, aby zkazil, znečistil, poskvrnil a otrávil
čistotu všech myšlenek Mého Nového zjevení. Pomocí úvodních poznámek
tohoto konkrétního Dialogu jste upozorněni na takovou možnost a jste
připravováni na to, že by se něco takové mohlo stát po Petrově odchodu
z planety Nula.
Během toho období by mohlo být duchovní klima a situace taková, že by si od
vás, kteří byste zůstali, vyžadovalo, abyste skutečně kladli vaše vlastní otázky a
dostávali vaše vlastní odpovědi bez jakéhokoliv zprostředkovatele v tomto
ohledu. To by znamenalo, že otázky multivesmírné důležitosti byly pro tuto i
tamtu dobu patřičně zodpovězeny a že pokračovat v jejich kladení by nesloužilo
požadovanému účelu. V tomto případě by došlo k úplnému posunu
k individualizované a zosobněné situaci a odpovědi na ně by byly poskytnuty
každému konkrétnímu jedinci v jeho/jejím stavu niternosti, nebo v jakémkoliv
stavu, který by si mohl/a za tím účelem navodit. Kromě toho, a což je
nejdůležitější, v té době bude v životech Mých pravých představitelů na planetě
Nula perioda plné a kompletní realizace všeho, co bylo a bude v nastávajících
dnech zjeveno v Mém Novém zjevení všeobecně, v procesu své nejplnější
možné ilustrace a demonstrace. Zároveň, cokoliv, co bude kdokoliv přijímat
během procesu svého vlastního kladení otázek, ať bude mít na takové kladení
k dispozici jakýkoliv způsob, pravdivost obsahu jakýchkoliv přijatých odpovědí
bude muset být vždy porovnána a ověřena podle obsahu principů a idejí Mého
Nového zjevení. Pokud by byl zjištěn jakýkoliv nesoulad s těmito principy a
ideami, znamenalo by to, že odpovědi na jeho/její otázky přicházejí
z podvodného zdroje. Na druhou stranu, jestliže by se s nimi plně shodovaly,
bude to svědčit o tom, že takové odpovědi přicházejí ode Mne. Jak tedy vidíte,
Mé Nové zjevení a to, co obsahuje, bude i v této době působit jako prostředek
bezpečnostních kontrol. Žádné jiné prostředky na takové kontroly, kromě vaší
intuice, nebudou v té době k dispozici.
Během toho období by se, po intuitivním opětovném ujištění se o pravdivosti
přijatých odpovědí na vaše vlastní osobní a individuální otázky, bylo možné o
některé aspekty těch odpovědí podělit mezi sebou – Mými pravými
představiteli. Samozřejmě, jako vždy, pouze pokud se o ně rozhodnete podělit
na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby a pouze pokud vám Já naznačím,
že by bylo užitečné a vhodné, aby došlo k takovému sdílení. Je však celkem
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možné, že většina přijatých odpovědí bude mít zcela soukromou a důvěrnou
konotaci, nepřijatelnou pro sdílení s nikým, protože to bude mezi Mnou a vámi.
A toto je všechno, o čem jsem chtěl nyní hovořit. V této chvíli, Petře, můžeš
pokračovat a formulovat otázky Ivana a Petry.
Peter: Děkuji Ti moc za tuto připomínku. Ivan má čtyři následující otázky: 1)
Swedenborg popsal obyvatele všech tehdy známých planet. Domnívám se, že
‚viděl‘ planety ne našeho fyzického (pseudo)vesmíru. Co tedy skutečně viděl? 2)
Swedenborg rozlišuje tři království: nebeské, duchovní a přírodní. Skrze tyto
všechny plyne božství… V nebeském království se andělé jeví jako nahé děti a
všechno je ‚vybudováno‘ ze dřeva. V duchovním království je vidět zlato atd.
Jsou tyto informace ještě stále platné? 3) Co si máme myslet o skutečnosti, že
evangelia popisují událost zmrtvýchvstání rozdílně? V Matoušovi (28:16-17):
„Potom jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A
když Ho uviděli, vzdali Mu úctu; ale někteří pochybovali.“ Lukáš nezmiňuje
Galileu. Čteme (Lukáš 24:50-51): „A vedl je až k Betánii, pozvedl své ruce a
žehnal jim. Tehdy, když jim žehnal, oddělil se od nich a byl unášen vzhůru do
nebe.“ 4) Domnívám se, že slovo ‚Bůh‘ bylo jakýmsi označením profese nebo
povolání… Jako funkce Tvůrce, Spasitele, Vykupitele… Někdo by řekl: „Hlavním
povoláním Pána Ježíše Krista je být Jediným Bohem.“ Běžně je těžké používat
„JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM“. Mezi obyčejnými lidmi bych raději hovořil o
„Božské Prozřetelnosti“ a vyhýbal bych se braní Stvořitelova jména ‚nadarmo‘.
Je to tak v pořádku? Konec Ivanových otázek. Otázka Petry zní následovně:
Jestliže sentientní entity v pozitivním stavu zažívají ve svých životech nepřetržitě
nějaké obohacování, nové poznání a jiné progresivní stavy, můžeš Ty, Pán Ježíš
Kristus, protože máš Absolutní Poznání a Vědomosti o všem, zažít a získat
poznání něčeho nového? Máš potřebu nebo můžeš obohatit Svůj Absolutní
Život? Toto je zajímavá otázka. Konec otázek. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Budeme se těmto otázkám věnovat v pořadí, jak přišly.
Začněme Ivanovou otázkou číslo jedna. Co vlastně Swedenborg viděl? Za prvé,
ve většině případů hovořil s duchy příslušných planet, velmi zřídka s jejich
skutečnými přírodními obyvateli. Za druhé, v té době bylo duchovně předčasné,
aby Swedenborg i všichni ostatní věděli o existenci zóny vymístění a že tato
zóna je odrazem uspořádání nebeských těles podle toho, jak je to v pravém
fyzickém nebo přírodním vesmíru. Proto, jestliže například Merkur, Venuše,
Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a všechny jejich příslušné
měsíce nebo jakákoli jiná nebeská tělesa existují v pravém přírodním vesmíru,
v tom případě se stejné planety a všechno ostatní budou vyskytovat v takovém
stejném uspořádání v zóně vymístění. Jinými slovy, tato zóna je analogická
s pravým vesmírem. Touto analogií se ale tato podobnost končí. Ta přirozenost,
uspořádání, účel, cíl a struktura jsou diametrálně odlišné. Zatímco v pravém
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přírodním nebo fyzickém vesmíru slouží všechno nějakému důležitému
tvořivému, konstruktivnímu a všeobecně pozitivnímu účelu, v zóně vymístění je
tendencí být v protikladu k takové struktuře. Místo toho je v ní všechno
zaměřeno na negativní účel.
Nuže, jak si pamatuješ z předcházejících Dialogů, každé nebeské těleso je řízeno
a regulováno kvalitou povahy, struktury a dynamiky sentientních myslí.
Jakékoliv planetární podmínky, bez ohledu na to, jaké jsou, jsou odrazem stavů,
procesů, povahy, struktury a dynamiky sentientních myslí jak v jejich souhrnu,
tak i v jejich jednotlivostech. Vjemové, smyslové, fyzické, mentální a duchovní
orgány takových sentientních myslí jsou plně přizpůsobeny tomu, aby
rozlišovaly a řídily všechno, co se na jakékoliv takové planetě děje. Tento řídící
proces vzniká v duchovní mysli a prostřednictvím vnitřní mysli je vnější myslí
uskutečňován. Z tohoto pohledu můžete říci, že duchové řídí a regulují každou
jednu planetu nebo jakékoliv nebeské těleso, protože to dělají z pozice své
duchovní mysli. Proto tedy pojmenování ‚duchové‘.
V zóně vymístění platí to samé pravidlo. Duchové nebo jejich pseudoduchovní
mysli řídí a ovládají všechny příslušné planety a nebeská tělesa zóny vymístění.
A protože každá taková planeta odráží povahu, strukturu, dynamiku, stavy
procesy a poměry té mysli, její kondice bude přesně taková jako kondice té
mysli. Takže, zatímco v pravém Stvoření je každá jedna planeta viditelně
obývána sentientními entitami, které jsou čistě pozitivní a dobré přirozenosti,
v zóně vymístění je každá jedna taková planeta obývána duchy negativní a zlé
přirozenosti. Proto se v zóně vymístění, jakož i ve vaší sluneční soustavě takové
planety, s výjimkou vaší planety, jeví být nejen neobydlené žádnou životní
formou, ale mají kataklyzmatické podmínky, nebo takové podmínky, které
nejsou z hlediska lidského života (ne-života) schopny nést vůbec žádný život.
Toto je však jen iluzí lidské mysli. S lidskou myslí je ten problém, že s jejím
strukturálním provedením a s konstrukcí všech jejích nástrojů, prostředků a
smyslových a vjemových orgánů je schopna vnímat nebo cítit pouze to, co je
součástí její povahy, struktury, dynamiky, stavů, procesů a poměrů. Všechno,
co je nad nebo mimo tyto prostředky jejího pozorování nebo vnímání, je mimo
její schopnosti vidět nebo rozpoznat, co je skutečně tam venku, nebo v tomto
případě na jiných planetách. Na těch planetách vidí lidé pouze to, co jim jejich
vjemové a smyslové nástroje, orgány a prostředky umožňují vidět. Z té pozice
vidí jen vnější kataklyzmatické podmínky bez jakéhokoliv života. Mimo ně
nejsou schopni vidět nic.
Kromě toho, způsob, jakým lidská mysl definuje život, je omezen na to, co lidé
považují za život. Jelikož lidský život není pravý život (byl definován jako neživot), není schopen postulovat možnost nějakého jiného typu života, nebo
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život za nějakých jiných duchovních, mentálních, fyzických, biologických,
chemických, fyziologických a enviromentálních podmínek, než jaké mají nebo
zažívají lidé. Z toho hlediska, a poněvadž při jim dostupných metodách a
prostředcích pozorování nejsou schopni si představit, že životu by se mohlo
dařit a že by se mohl projevovat v nějakých jiných podmínkách, zcela odlišných
a jim nepochopitelných, usuzují, že na jiných planetách, které nevykazují ty
stejné charakteristické vlastnosti, jako má jejich planeta, nemůže žádný život
existovat. Lidé si nedokáží představit myšlenku, že životu se může dařit a že se
může projevovat například na Merkuru, jehož teplota daleko převyšuje teplotu,
která by mohla umožňovat život způsobem, jakým se projevuje lidský život (neživot); nebo na Plutu, jehož teplota se může přiblížit téměř absolutní nule. A
přece, protože každá planeta, bez ohledu na její podmínky nebo formu – jak
jsou pozorovatelné lidskými nástroji a prostředky – je ovládána a řízena živými
duchy nebo sentientními entitami, takové planety jsou plně obývány
sentientními entitami, které nejenže umožňují takové planetární podmínky, ale
ty jsou pro ně nezbytné, aby splnili účel a záměr, kvůli kterému takové planety
obývají.
Z tohoto vysvětlení tedy můžete odvodit, že všechny planety vaší sluneční
soustavy, stejně jako planety v celém Stvoření i pseudostvoření, jsou plně
obývány sentientními entitami. To, že je lidé nejsou schopni vidět, nebo že vidí
jen něco, co podle jejich omezeného nebo omezujícího pohledu nebo vnímání
není schopno nést jejich typ života, je úplně jiným příběhem. Ve skutečnosti
byli takovým způsobem strukturálně navrženi, aby nebyli schopni vidět nebo
vnímat nic té povahy na jiných planetách. Jak vidíte, původně bylo nutné lidi
podvodem přesvědčit, že jejich druh života na přírodní nebo fyzické úrovni je
jediný možný život a že žádný jiný typ života nemůže nebo neumí existovat.
Proto byli lidé dohnáni a podvodem přivedeni k přesvědčení, že jsou velmi
mimořádní a jediní možní, a proto je to typ života, který mají, nejvíce žádoucí,
nejkrásnější a nejoblíbenější v celém vesmíru. Tato lest byla nevyhnutelná, aby
byl umožněn lidský život. Kdyby měli lidé hmatatelné zážitky jsoucna a bytí
nějakých jiných typů a forem sentientního života, než co mají nebo než je to,
čím jsou, nebo kdyby byli schopni vidět nebo pozorovat, jak vzkvétá sentientní
život například na Merkuru nebo na Plutu, nebo na nějaké jiné planetě; nebo
kdyby na základě takových zážitků zjistili, že jejich život ve skutečnosti není
pravým životem, v tom případě by nikdy nesouhlasili s tím, že budou v lidském
životě (ne-životě). V tom případě by se nemohl by se nemohl uskutečnit
experiment s ne-životem za účelem jeho porovnání s pravým životem. Pokud by
se toto stalo, všechny sentientní mysli by byly sužovány otázkami, na které by
nebyly dány odpovědi. Jak byste mohli za takových nepříznivých podmínek
nastolit plnost a kompletnost pravého života pozitivního stavu?
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Co to tedy Swedenborg tenkrát vnímal? Protože by tenkrát nebylo prospěšné a
duchovně vhodné odhalit něco z výše popsané situace, bylo Swedenborgovi
dovoleno komunikovat s duchy planet pravého fyzického vesmíru, ale ne
s duchy pseudovesmíru nebo zóny vymístění. Proto byly ve většině případů tyto
planety obývány pozitivními duchy sentientních entit. A jelikož jejich planety
reflektovaly pozitivitu a dobrotu jejich obyvatel, na žádné z nich nepanovaly
podmínky, jaké lze vidět například na planetách vaší sluneční soustavy. Tenkrát
byly zaznamenány pouze jisté drobné podobnosti. I kdyby však měl
Swedenborg rozmlouvat s duchy planet zóny vymístění, kvůli jeho zvláštnímu
nadání, jež měl ode Mne, pomocí kterého byl schopen přesáhnout své
omezené a omezující lidské vjemové schopnosti, ještě stále by byl schopen
vidět, že ty planety byly plně obývány sentientními entitami s rozmanitými
vnějšími stavbami, městy, obcemi atd. Tak či onak by jeho vnímání tedy bylo
správné, ačkoli z pozice vašich astronomických pozorovacích přístrojů by byla
všechna taková tvrzení vyvrácena, protože tyto přístroje nebo prostředky
nejsou schopny objevit nic víc než nějaké inferno, nebo věčný led, neschopné
nést jakékoliv životní formy. Jak z těchto zřejmých faktů vidíte, nikdy se
nemůžete spolehnout na to, co jsou vám schopny poskytnout vaše smyslové
orgány, stejně jako i zařízení a nástroje vašeho takzvaného vědeckého
pozorování. Mohou být velmi zavádějící.
Na druhou stranu nezapomínejte, co bylo řečeno o těchto záležitostech
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Existuje mnoho odlesků každé kompaktní
duchovní, duševní nebo fyzické planety a/nebo nebeské entity. Kromě toho,
existuje mnoho paralelních vesmírů, které mají ty stejné typy planet, slunečních
soustav, galaxií a jejich různých nebeských těles. Jestliže byste na některých
z nich nebyli schopni vidět žádné životní formy (i když by tam byly!), nutně to
neznamená, že byste nemohli vidět prosperující život na některých jiných.
Protože ty planety, na kterých jste schopni vidět prosperující životní formy, jsou
strukturálně stejné jako jejich původní kompaktní planety, museli byste logicky
usoudit, že jsou všechny obývány, navzdory faktu, že jejich sentientní obyvatele
nedokážete vidět svým fyzickým zrakem nebo čímkoliv, čím byste se na ně
pokoušeli dívat. Žádám vás tedy, abyste se nikdy neomezovali ve svém poznání
na něco, co je tak omezené a omezující jako vaše percepční smyslové orgány a
všechny nástroje a zařízení konstruované na bázi povahy, struktury a dynamiky
těch orgánů. Bohužel, přesně toto lidská věda ve svých výzkumech dělá.
Věnujme se nyní Ivanově druhé otázce. Odpověď na tuto otázku by se měla dát
odvodit ze všeho, co bylo zatím zjeveno v Mém Novém zjevení. Jak víš, ve
Swedenborgově době Má Nová Přirozenost ještě neexistovala. Z toho důvodu
existovala nepřetržitá separace Mne jako Ježíše Krista od toho, co se nazývalo
Bůh – Otec. Tato separace, která existovala od té doby, co bylo Stvoření
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stvořeno do svého procesu, určovala strukturální koncepci Stvoření.
Nezapomínejte, že v té době, dokud nevstoupila do Absolutního Jsoucna a
Absolutního Bytí Má Nová Přirozenost, Já jako jediný Bůh jsem byl na zcela jiné
úrovni vnímání a vztahu ke Svému Stvoření, než je tomu nyní nebo po Mém
získání Mé Nové Přirozenosti. Tato situace si vyžadovala, aby byly všechny
dimenze Mého Stvoření umístěny v diskrétní modalitě svého jsoucna a bytí a
aby se jakékoliv interakce mezi nimi uskutečňovaly pomocí duchovních
souvztažností. Aby se ilustrovaly a demonstrovaly různé rozdílné aspekty Mé
Absolutní Sentientní Mysli, Mé Stvoření postupovalo, za prvé, z Mé Absolutní
Duchovní Mysli, dávajíce vznik nebeskému království, ovládanému a řízenému
principy dobroty z lásky; za druhé, postupovalo z Mé Absolutní Vnitřní Mysli,
dávajíce vznik duchovnímu království, ovládanému a řízenému pomocí pravdy
z moudrosti; a za třetí, postupovalo z Mé Absolutní Vnější Mysli, dávajíce vznik
přírodnímu království, ovládanému a řízenému vírou z pravdy pomocí její
moudrosti a pozitivními skutky z dobra pomocí jeho lásky.
Kvůli takovému rozlišení, jakož i kvůli reflektování strukturální koncepce
relativní sentientní mysli, vzorem které byla Struktura a Přirozenost Mé
Absolutní Sentientní Mysli, bylo zpočátku nezbytné dát tato království do výše
zmíněné diskrétní modality jejich jsoucna a bytí. Uvnitř sféry a atmosféry jejich
vlivu si zřídily svůj vlastní jedinečný způsob života. Ten způsob byl přenesen ke
všem pomocí duchovních souvztažností, které určily funkci různých vnějších
objektů, kterými se sentientní entity obklopily. Jestliže tedy například
v nebeském království žily všechny sentientní entity v lásce jejich dobroty a
v nevinnosti jejich života, v tom případě by funkce jejich vnějších objektů
reflektovala takovou situaci. Protože například dřevo mělo tuto jednotlivou
souvztažnost, všechno okolo nich bylo vybudováno ze dřeva. Zároveň, jestliže
žily v nevinnosti svého života a jestliže se tato nevinnost nějak týkala
takzvaného dětství, v tom případě by se z dálky jevily jako děti; i když v těsné
blízkosti by je bylo vidět v jejich pravé, dospělé formě. A to samé platilo
ohledně duchovního a přírodního království. Každé z nich mělo své vlastní
duchovní souvztažnosti, které se odrážely ve funkci, kterou připisovaly svým
vnějším objektům (například zlato souvztažilo s pravdou moudrosti, tak jako
bronz souvztažil s vírou této pravdy atd.).
Získáním a trvalým ustanovením Mé Nové Přirozenosti a zpřístupněním Mého
Nového zjevení a stvořením Nového vesmíru ale nic nezůstalo takové, jaké to
bývalo v dobách Swedenborga. Z toho důvodu takové rozdělení, jaké viděl a
popsal on, i když bylo v jeho době správné a pravdivé, už není aktuální. Jak víš,
Jméno ‚Pán Ježíš Kristus‘ označuje, mimo mnoha jiných věcí úplnou Absolutní
Integraci, Sjednocení a Jednotu v bezprostřední a hmatatelné kondici a stavu.
Tato situace se plně odráží v přirozenosti a struktuře Nového vesmíru v jeho
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relativních podmínkách. Kvůli této nové situaci byly předchozí separace, izolace
a do sebe uzavřené poměry každého zmíněného království zrušeny a byl mezi
nimi zaveden nový životní styl. Tento nový životní styl plně odráží stav
integrace, sjednocení a jednoty všech a všeho uvnitř domény pravého Stvoření.
Nakonec, jestliže život Stvoření Absolutně závisí na Mém Absolutním Životu,
v tom případě všechno, co se stane ve Mně, je okamžitě přeneseno a má
následný dopad na stav, podmínky a proces veškerého Stvoření. Adekvátně se
v Mém Stvoření mění všechno, aby to reflektovalo tuto situaci ve Mně.
V důsledku této nové situace se tedy takové věci jako ‚dřevo‘, ‚zlato‘, ‚děti‘ atd.
už více nevyskytují jako výlučná vlastnost toho kterého příslušného království.
Mohou se vyskytnout současně na jakékoliv úrovni, pokud je to nezbytné a
nutné a pokud si to jejich páni, příslušné sentientní entity, zvolí. Koneckonců,
takovéto věci jsou pouze projekcí stavu jejich sentientní mysli. Nic víc jim nelze
připsat.
Věnujme se nyní Ivanově třetí otázce. Odpověď na tuto otázku má hluboký
duchovní, mystický a filosofický význam. Existuje nějaký rozpor mezi dvěma
citovanými texty? Problémem vašeho vnímání obsahu a významu dvou
citovaných textů je to, že máte tendenci je brát doslovně z pohledu jejich
fyzického označení/místa. Jestliže souhlasíte s tím, že všechno, co je uvedeno
ve čtyřech evangeliích, bylo zaznamenáno v jazyce ryzích duchovních
souvztažností a že každé jednotlivé slovo, každá tečka má nějaký důležitý
duchovní význam, potom v tom případě musíte pohlížet ne na doslovné místo,
na němž se odehrála příhoda Mého odchodu z planety Nula, ale na to, s čím ta
dvě místa duchovně souvztaží.
Jak víte, křesťanská Bible obsahuje pouze čtyři zmiňovaná evangelia. Existovalo
však velmi mnoho dalších evangelií, napsaných v různých dobách po Mém
odchodu z planety Nula. Proč je to tak? Má Božská Prozřetelnost zajistila, že
pouze tato evangelia byla zahrnuta v Bibli, jež se tím či oním způsobem zabývají
Mou smrtí a vzkříšením. Tyto dvě příhody mají ústřední a nejdůležitější
mystický, duchovní a doslovný význam v křesťanské nauce. Všechna ostatní
evangelia buď tato fakta nezmiňují, nebo popírají, že se přihodila. Vezměme si
například evangelium podle Tomáše. Jeho obsah je omezen výlučně na Mou
výuku nebo výroky, bez popisu jakýchkoli dalších příhod, které tu výuku
doprovázely. Tomáš se nezajímal o zaznamenání ničeho, co jsem dělal nebo co
se Mi přihodilo, jen o to, co jsem řekl, nebo co si myslel, že jsem řekl. Proto
slova jeho evangelia neobsahují duchovní souvztažnosti. Na druhou stranu,
evangelium podle Marie Magdaleny bylo ukryto před pozdějšími křesťany,
protože ti založili svou duchovní nauku na Pavlových epištolách. Jak víte,
z Pavlova pohledu nemá žena v církvi žádné místo a není ji dovoleno vyjádřit
svůj názor, pouze se ve všech duchovních záležitostech spoléhat na informace
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svého manžela. A musí se ho ptát doma, v soukromí, a ne na církevní půdě.
Z toho důvodu, jelikož evangelium Marie Magdaleny odráží silné vedoucí
postavení žen, pokud jde o duchovní a jakékoli jiné záležitosti a život
všeobecně, vůdci křesťanské církve vyjmuli její evangelium z kanonizovaných
verzí čtyř evangelií.
Potom máme takzvané evangelium Pravdy (autor neznámý). Kromě toho máte
mnohá takzvaná gnostická evangelia. Tato evangelia obsahují příliš zkreslení a
nepravd, týkajících se Mého života a práce na planetě Nula. Přitom se
nezabývají Mou smrtí a vzkříšením, nebo jednoduše popírají, že se vůbec staly.
A přece, kdybych nezemřel a následně nevstal z mrtvých, v tom případě bych
nemohl vstoupit do všech Pekel a různých oblastí zóny vymístění a nastolit tam
podmínky pro jejich budoucí spasení, jakož i pro ovládnutí a kontrolu všeho
v negativním stavu všeobecně. Na druhou stranu, kdybych měl zůstat mrtvý a
neměl projít procesem vzkříšení, abych se znovu navěky stal živým, nejenže by
nikdo v negativním stavu nemohl být spasen, ale zahynul by i veškerý pozitivní
stav a Mé Stvoření všeobecně. Kdybych zůstal mrtev, znamenalo by to, že
negativní stav vyhrál ve všezahrnujícím rozsahu, a nejen lokálně nebo na
planetě Nula, a ovládl by veškeré Mé Stvoření. Protože život všech a všeho
závisí na Mém Absolutní Životě nebo na Mém bytí Absolutně Naživu, beze Mne
a Mého Života by každý zahynul. Jak tedy z těchto faktů vidíte, pro spásu všech
bylo podstatné nejen to, abych zakusil smrt, ale co je nejdůležitější, bylo nutné,
abych vstal z mrtvých a stal se navěky živým v Absolutním smyslu. Tato
okolnost obsahuje celé tajemství Mých Skutků Spásy.
Nuže, jak si pamatujete z Dialogu 78 v prvním díle těchto Dialogů, čtyři
evangelia zaujímají při jejich popisu Mého života a práce na planetě Nula
rozličný úhel pohledu nebo pozici, ze kterých interpretují všechno, co se týká
Mě a všech duchovních záležitostí. Abych vám to připomněl: Janova pozice byla
z východu, Matoušova pozice byla z jihu, Lukášova pozice byla ze západu a
Markova pozice byla ze severu. Duchovní význam tohoto značení byl vysvětlen
v Dialogu 78. Zde to nebudeme opakovat. Tyto rozdílné pozice stanovily
potřebu umístit nebo popsat různé události Mého života, smrti a vzkříšení v tak
trochu odlišné konotaci. Toto bylo učiněno za účelem spustit důležité duchovní
souvztažnosti, které by umožnily vybudovat jisté důležité duchovní podmínky
mající multivesmírný, nejen lokální, význam.
Jak sis všiml výše, Matouš umísťuje událost Mého odchodu z planety Nula na
horu v zemi Galilejské. Lukáš hovoří o tom, že jsem viděl své učedníky až
v Betánii. Všimněte si slov ‚až k‘. Marek neoznačuje žádné konkrétní místo, ale
jednoduše uvádí, že jsem se zjevil Svým učedníkům, a když jsem je pokáral, že
nic nepochopili, co se týká Mého poslání, a za jejich nevíru a zatvrzelost srdce,
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jednoduše jsem od nich odešel a šel do nebe. Jan obšírně hovoří o mých
aktivitách po Mém vzkříšení, ale vynechává jakékoliv vyprávění o místě nebo
události Mého odchodu z planety Nula. Žádný z těch popisů není učiněn
náhodou. Všechny mají hluboký duchovní význam určený duchovní pozicí, ze
které byly zaznamenány. V tomto smyslu můžete ty příhody interpretovat
následovně: Slovo ‚Galilea‘ souvztaží se schopností každého v negativním stavu,
kdo nebyl integrální součástí stavu pozitivního, poznat a vlastnit Pravdu, a tím
faktorem být v Dobru. Jak tedy vidíte, vůbec nikdo není vyloučen z možnosti
mít takové poznání a být takový. Co by se skutečně stalo, kdyby někdo, ať se
nachází kdekoliv nebo v jakémkoliv stavu, nebyl schopen poznat tuto Pravdu a
být Dobrý? V tom případě by takový jedinec navěky nemohl být spasen. Co by
se stalo, kdyby něco takové bylo možné? Logicky řečeno, v tom případě by
negativní stav a jeho lidský ne-život nemohl být eliminován a ani plnost a
kompletnost pravého života pozitivního stavu by nemohla být aktivována –
nikdy.
Tím faktorem, že Moji učedníci odešli do Galileje a Mě tam potkali, jsem znovu
zdůraznil dvě věci: Díky mé smrti a vzkříšení byly ve všech místech a stavech
negativního stavu vytvořeny podmínky (pamatujte, Galilea se nachází
v pohanské zemi, jinak řečeno, v negativním stavu všeobecně, a ne v židovské
zemi, která nesla duchovní souvztažnost lokalizovaného pozitivního stavu),
které by aktivovaly schopnost každého poznat a přijmout Mou Pravdu, a na
základě toho se stát Dobrým z Lásky Mé Moudrosti. To, že jsem Svým
učedníkům na setkání s nimi určil horu a tato se nacházela ve středu Galileje,
značí, že procesem Mého vzkříšení a podrobení si negativního stavu a lidského
ne-života ve všech jejich aspektech, bez jakékoliv výjimky a vyloučení, jsem
natrvalo umístil všechny činitele pozitivního stavu (hora zde souvztaží
s pozitivním stavem všeobecně, a nejen lokálně) doprostřed stavu negativního,
abych každému v negativním stavu a lidském ne-životě zajistil trvalou příležitost
být vyveden ven z negativního stavu a následně být konvertován do stavu
pozitivního. Takové podmínky by nemohly být nastoleny, kdybych nebyl
schopen zažít smrt a následovné vzkříšení. Tyto podmínky byly závislé výhradně
na těchto dvou zážitcích, pomocí kterých jsem přemohl, podrobil si a převzal
kontrolu na každým a vším v negativním stavu a v lidském ne-životě. Jak si
pamatujete, bez takových zážitků, které jsou typickými lidskými zážitky, by Můj
přístup k negativnímu stavu mohl být pouze z pozice Mého Absolutního Stavu
Lásky a Dobroty. Být jim vystaven za takových podmínek by zapříčinilo
okamžitou anihilaci každého a všeho v negativním stavu a v lidském ne-životě.
Takový výsledek by byl nemyslitelný a odporující Mé Absolutně Pozitivní
Absolutní Přirozenosti. Pokud by taková věc byla vůbec možná, Má Přirozenost
by se stala negativní, a v důsledku toho by zahynul nejen každý a všechno
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v negativním stavu a v lidském ne-životě, ale zahynul by každý a všechno také
ve stavu pozitivním.
Nyní, Lukášův popis umísťuje Můj odchod až k Betánii. Toto je lokalita v těsné
blízkosti Jeruzaléma, která souvztaží s nepravdami a zly negativního stavu,
reprezentovanými tím faktorem, že židovský národ Mě odmítl jako svého
Spasitele nebo Mesiáše. To, že jsem přivedl své učedníky až k Betánii, znamená
jejich přivedení až do nejzazší kondice, ve které vznikl negativní stav se všemi
svými zly a nepravdami. Jinými slovy, aby bylo výsledné věčné odstranění
negativního stavu a jeho lidského ne-života úspěšné, bylo nutné vytvořit
vhodné podmínky v jádru, ze kterého vzešel negativní stav se svým lidským neživotem, které by aktivovaly v každém tom jádru (v tomto případě i
v pseudotvůrcích a následně i v renegátech) jeho schopnost rozeznat a
přijmout Mou Pravdu a stát se Dobrým nebo pozitivním všeobecně. Pamatujte
si, že dokonce ani v tom samotném jádru nebo ve zdroji původu negativního
stavu a lidského ne-života nebyl/není nikdo absolutně zlý nebo v absolutních
nepravdách. Pomocí symboliky přivedení Mých učedníků až k Betánii a
odchodu z toho místa do nebe, jsem prostřednictvím Své smrti a vzkříšení
nastolil v tom jádru pevné podmínky, které budou schopny vyloučit navěky
jakoukoliv další možnost opětovné aktivace negativního stavu a jeho lidského
ne-života. Tím faktorem bude zároveň každý v tom jádru schopen vidět,
rozpoznat a přijmout Mou Pravdu a stát se pozitivním a dobrým navěky.
Jak tedy z tohoto zjevení vidíte, v obou případech (v Matoušovi i Lukášovi) se
zabýváme přesně tou stejnou situací, pokud jde o negativní stav a jeho lidský
ne-život a jejich konečné spasení. V jednom případě (Matouš) se tento koncept
týká každého v negativním stavu; a ve druhém případě (Lukáš) se týká
samotného jádra nebo původního zdroje negativního stavu. Z toho důvodu,
pokud na to nahlížíme z náležité duchovní perspektivy, neexistuje mezi nimi
žádný rozpor, protože oba dva se zabývají situací v negativním stavu a v lidském
ne-životě.
V Markově přístupu, který je přístupem severu neboli Pravdy Víry, jde o
všeobsáhlost, co se týká dopadu skutečnosti Mé smrti a vzkříšení. V tomto
případě není dána přednost žádnému konkrétnímu místu nebo stavu, protože
Mé Spasení má a bude mít všezahrnující působnost. V tomto smyslu bude
možnost být spasen dána nejen každému v negativním stavu a v lidském neživotě (kterou oni všichni nakonec využijí), ale zahrnuje také každého
v pozitivním stavu, protože bez Mé smrti a vzkříšení, jako důsledku Mé
inkarnace za tím účelem na planetu Nula, by posléze podlehli negativnímu
stavu a všichni by nakonec zemřeli duchovně, a v důsledku toho by zemřeli také
v absolutním smyslu. Důvod, proč by po jejich duchovní smrti zemřeli také
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v absolutním smyslu, je ten, jak víš, protože negativní stav vznikl z relativní
sentientní mysli, a tím faktorem jsa relativní pouze k relativnímu, nemůže trvat
navěky. Proto každý, kdo by podlehl negativnímu stavu, nemajíce prostředky
pro svou spásu z něj nebo pro návrat do pozitivního stavu, by nakonec zemře
v absolutním smyslu. Z toho důvodu se Marek vyhýbá zmínce o jakémkoliv
určitém místě, ze kterého došlo k Mému odchodu zpět do nebe.
Janův popis má ještě hlubší duchovní význam. Jak víš, jeho evangelium
nezmiňuje nic o Mém fyzickém odchodu z planety Nula nebo z negativního
stavu všeobecně. Proč je to tak? Protože, duchovně řečeno, nikdy jsem planetu
Nula a negativní stav všeobecně neopustil. Ačkoli jsem skutečně fyzicky odešel,
abych se znovu sjednotil se Svou Esencí – Otcem, a v důsledku toho získal Svou
Novou Přirozenost, duchovně jsem nepřetržitě přítomen v jejich doméně. Jak
víte, před Svou inkarnací na planetu Nula jsem mohl být v negativním stavu a
v lidském životě přítomen pouze zprostředkovaně – skrze někoho jiného.
Předtím nebyl k dispozici přímý, bezprostřední a zkušenostní kontakt. Jak si
pamatujete, takový kontakt by znamenal okamžitou anihilaci každého a všeho
v negativním stavu a v lidském ne-životě.
Aby se tomu zabránilo a aby se uvnitř domény negativního stavu a lidského neživota vytvořily nanejvýš nezbytné podmínky pro to, aby byl v nich nakonec
každý spasen a přiveden zpět do pozitivního stavu, bylo životně důležité a
nanejvýš podstatné, abych nad nimi převzal vládu a kontrolu. Jediný možný
způsob, jak dosáhnout toto převzetí, byla inkarnace na planetu Nula, Má fyzická
smrt a následné vzkříšení. Pomocí těchto dvou faktorů byly nastoleny
podmínky, které Mi umožňují úplnou kontrolu a vládu nad nimi v absolutním
smyslu. Kvůli této situaci se Má přítomnost v nich stala duchovní skutečností a
realitou. Od té doby jsem s nimi a v nich rovněž bezprostředně (a nejen
zprostředkovaně) přítomen jako s každým v pozitivním stavu. V tomto ohledu
už více neexistuje žádný rozdíl mezi nimi (co se týká Mé přítomnosti a
kontroly). V tomto smyslu jsem tedy nikdy neopustil planetu Nula ani negativní
stav a Má přítomnost se všemi, kteří se tam nacházejí, je nepřetržitě zajištěna
do té doby, dokud je jim dovoleno pokračovat v jejich ne-životě. Má přítomnost
povede k jejich celkové konverzi do pozitivního stavu. Toto je důvod, proč Jan
nevzpomněl nic o Mém odchodu z planety Nula. Bylo potřebné každého ujistit,
že jsem přímo duchovně přítomen se všemi bez ohledu na to, kde nebo v jakém
stavu se nacházejí. Nyní vidíte, jak důležité jsou pozice, ze kterých každé ze
zmíněných čtyř evangelií popisuje Mé vzkříšení a všechno, co po něm
následuje.
A nyní se věnujme Ivanově čtvrté otázce. Otázkou je zde správná definice Mého
Jména - Pán Ježíš Kristus. Existuje funkce, týkající se toho Jména a existuje
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hluboký mystický, duchovní a filosofický význam toho Jména. Když se věnujeme
významu toho Jména, je nutné zdůraznit pojetí a chápání toho, že Já, jako Pán
Ježíš Kristus, jsem Jediný/á, Kdo je Absolutní JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM. Taková
úvaha by měla být předmětem vašich vzájemných diskusí ohledně významu
Mého Jména nebo vaší individuální a osobní interakce se Mnou nebo během
vašich meditativních stavů – vždy, když přemýšlíte nebo meditujete o Mně
ohledně významu Mého Jména. Na druhou stranu, vždy, když přemýšlíte o
funkci, která se odráží v Povaze, Struktuře a Dynamice Mého Jména,
nepotřebujete Mě vždy oslovovat jako Absolutního/Absolutní JSEM,
KTERÝ/KTERÁ JSEM. Místo toho řeknete jednoduše cokoli, o čem se domníváte,
že je pro vás individuálně a osobně správné v každém jednotlivém čase,
v závislosti na situaci, ve které vyvstane potřeba hovořit o této záležitosti.
Z tohoto důvodu je vhodné použít takové termíny jako například ‚Božská
Prozřetelnost‘, či dokonce ‚Bůh‘, hlavně a především v přítomnosti těch lidí,
kteří nejsou v této době spojeni s Mým Novým zjevením. Nejdůležitější věcí je
ale váš nepřetržitý důraz na Jméno Pán Ježíš Kristus. Doporučuje se vám, abyste
vždy, když můžete, řekli to Jméno v přítomnosti těch, kteří s vámi diskutují o
duchovních záležitostech. Má to velmi důležitý duchovní důvod. Tím, že
hovoříte o Mně jako o Pánu Ježíši Kristu, připravujete v myslích těch, se kterými
se o Mně bavíte, podmínky, které budou později pro ně využity k aktivaci jejich
schopnosti poznat pravdu o Mně a přijmout Mě jako jediného/jedinou
Absolutního/Absolutní JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM, což je obsaženo ve významu
slov - Pán Ježíš Kristus. A toto je všechno, co se týká Ivanových otázek. Byly to
velice dobré a velmi aktuální otázky.
Nyní se konečně věnujme otázce Petry. Nuže, odpověď na její otázku lze do
určité míry odvodit z toho, co bylo řečeno o faktoru Mé Nové Přirozenosti. Není
zřejmé, že pokud hovoříme o Nové Přirozenosti, potom jsem v tom procesu
prožívání něčeho nového a odlišného? Situace však není taková jednoduchá.
Z toho důvodu bude naše odpověď na otázku Petry tak trochu nejednoznačná.
Je to ‚ano‘ i ‚ne‘. Všechno to závisí na tom, z jaké modality vnímání skutečnosti
přistupujete k této odpovědi. V subjektivní modalitě, která je založena na
postupnosti, souvislosti a následnosti, protože dochází vždy k promítnutí
něčeho nového a odlišného, v tom okamžiku, kdy se toto promítnutí
uskuteční/nastane jeho stav, objeví se hluboké změny vyvolávající prožitek
něčeho nového a odlišného. Tuto záležitost musíte chápat tak, že kvůli Své
Nové Přirozenosti jsem schopen zakusit všechno, co prožívá kterákoliv
sentientní entita během času/stavu svého nového a odlišného poznání, emocí,
pocitů, myšlenek či čehokoliv, co má - pomocí a prostřednictvím relativního
stavu, kondice a procesu každé jednotlivé sentientní entity, přesně tím stejným
způsobem, jak to zažívá ta relativní sentientní entita. A protože ta relativní
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sentientní entita zažívá něco nové a odlišné, skrze ni/něj a prostřednictvím
ní/něho to zažívám i Já.
Jestliže však na tuto situaci pohlížíte z pozice objektivní modality a z pozice
Absolutního stavu, je to úplně jiný příběh. Jak si pamatuješ, z této pozice se
všechno uskutečňuje souběžně, simultánně a synchronně. Proto se veškeré
poznání a zážitky v jejich Absolutním Stavu a Kondici objevují ve stejném
čase/stavu. Protože ale nic staré a předcházející v takovém stavu nebo kondici
neexistuje, a protože všechno, co bylo, nebylo v jeho ‚bylo‘, ale v jeho vždy
‚jest‘, jediné, co tam existuje, je vždy nové a jiné. Nepřetržitý výskyt toho ve
formě jeho novosti a odlišnosti a ve stavu jeho simultánnosti, souběžnosti a
synchronnosti určuje faktor schopnosti být ve stavu, kondici a procesu stálého
prožívání něčeho nového a odlišného. Proto jsem ve Svém nitru a ve Svém
Absolutním Stavu - a všechno ve Mně - vždy nový a odlišný. Proto není nikdy nic
tak stejné, ale zcela současně, paradoxně, je všechno ve své novosti a odlišnosti
takové stejné. Z obou modalit vnímání reality - z objektivní i subjektivní - jsem
tedy v Absolutním Stavu Své Vlastní Novosti, Odlišnosti, Poznání, Znalosti a
všeho ostatního, co se týká této záležitosti. Úplně zároveň jsem ve Stavu
neustálého poznání všech a všeho, co je a existuje. Poněvadž jsou všichni a
všechno v relativním stavu, kondici a procesu, z jejich pozice a z jejich novosti
jsem i Já vždy Nový a Jiný. Ze své Absolutní Pozice vždy prožívám jejich novost a
odlišnost jako Svou Vlastní Absolutní Novost a Odlišnost. Koneckonců, taková
jejich schopnost pramení z uvolnění něčeho nového a odlišného přímo ze Mne
pro jejich nové a odlišné poznání a zkušenosti. A toto je všechno, co lze nyní o
této záležitosti říci. Toto bylo tak trochu náročné filosofické téma. V tomto
časovém bodě bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Potřebuješ,
Petře, věnovat nějaký čas přípravě na vydání Prvního dílu našich Dialogů. Takže,
do té doby - jestliže to bude potřebné, nutné a možné.
Peter: Děkuji Ti velice moc za Tvůj hluboký příspěvek. Budu se řídit Tvou radou.
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Dialog 140
17. května 2000
Peter: Nuže, v podstatě jsem dokončil přípravy na vydání Prvního dílu našich
Dialogů, až na to, že čekám na závěrečné opravy Dialogů 50 až 100. Ty by se mi
měli už brzy vrátit od Betty a Heather. Předpokládám, že ukončení této části
naší práce má nějaký důležitý duchovní význam. Oprav mě, pokud se mýlím.
Kromě toho, mezitím jsem dostal dvě otázky od Alenky ze Slovenska.
Domnívám se, že podstatnou část odpovědi na její první otázku jsi poskytl
v dřívějších Dialozích. Její první otázka je následující (překládám ji):
Pseudotvůrci v sobě zablokovali femininní princip, a tím také v sobě zablokovali
lásku k Pánu Ježíši Kristu, k jiným a k sobě samým. Tato blokace existuje i ve
všech bytostech zfabrikovaných pseudotvůrci. Prosím Pána Ježíše Krista, aby
ještě jednou vysvětlil, jak znovu ustanovit sjednocení maskulinních a
femininních principů. Její druhá otázka je následující: Proč, když některé entity
prosí Pána Ježíše Krista, aby jim dodal pocit lásky k Pánu Ježíši Kristu, aby se
k Němu/Ní mohli více přiblížit, ji přesto nadále nepociťují? Konec otázek. Její
druhou otázku jsem měl i já během celého svého života na mysli. Dále, jeden
z evropských čtenářů těchto Dialogů popsal velice živý sen a vizi, jak byl mezi
bytostmi, které jsou poskoky renegátů, a jak jsou tyto bytosti brutální a strašné.
Nějaký komentář k zážitku tohoto čtenáře? Tento konkrétní čtenář chce zůstat
v anonymitě. Další otázka přišla později a autor této otázky chce také zůstat
v anonymitě. Ta otázka se týká vzájemných vztahů nebo poměrů, jaké by měli
mít Tvoji představitelé s ostatními, kteří nejsou Tvými představiteli. Tento
konkrétní jedinec si je plně vědom všeho, co bylo o této záležitosti
zaznamenáno ve Tvém Novém zjevení od dob Tvé fyzické přítomnosti na
planetě Nula až do současnosti. Opakuji otázku tohoto čtenáře: Jak se má
správně angažovat pravý představitel Pána Ježíše Krista ve vzájemných vztazích
(přátelských, sousedských a jiných) s jinými lidmi, kteří nejsou představiteli Pána
Ježíše Krista? Samozřejmě, před odpověďmi na tyto otázky, možná máš v tuto
chvíli něco Ty na upřesnění.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi poskytl možnost přispět nejprve
Svým vstupem. Vlastně, přece jen mám toto ráno něco k předložení, ve smyslu
upřesnění jistých událostí obsažených ve třetí otázce tvého bratra Ivana, týkající
se Mého vzkříšení nebo, abych byl přesnější, období krátce po Mém vzkříšení.
Než se však jimi budeme zabývat, dovol Mi připomenout něco jiné. Jak víš,
Petře, očekávání Ludmily a tebe ohledně typu práce, kterou jste oba považovali
za potřebné vykonat během její návštěvy v Santa Barbaře, se nenaplnila. Oba
vás žádám, abyste nebyli zklamáni ohledně tohoto nečekaného a nepříjemného
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(z vašeho pohledu) výsledku. Jak se její návštěva krátí (odcestuje následující
sobotu, tedy 20. května 2000), zajímalo by tě, čeho se dosáhlo, pokud vůbec
něčeho, během jejího pobytu a tebe s Glorií. Mohu tě ujistit, že se dosáhlo
mnoho, navzdory tomu, že jediné, co se podle vašeho vnějšího vnímání stalo,
byla její nemoc, pohotovost, hospitalizace, operace a poté její rekonvalescence.
A přece, všechny tyto faktory sehrály velmi důležitou roli z pohledu toho, co
bylo životně důležité a rozhodující ilustrovat a demonstrovat a jaké příklady
bylo nezbytné dát některým skupinám v různých peklech, které se dostávají do
pozice zrušení volby svého způsobu pseudoživota nebo ne-života, toužíce
konvertovat do pozitivního stavu.
Dovolte Mi to znovu zopakovat pro zdůraznění významu této záležitosti: Ve
vašich rolích, jako Moji praví představitelé (a zde hovořím o všech Mých
představitelích, a nejen o případu Ludmily a tebe, Petře), bez ohledu na to, co
se stane či nestane ve vašich osobních a individuálních životech, bez ohledu na
to, jaké je to příjemné či nepříjemné, bez ohledu na to, jaké je to pozitivní či
negativní, nebo jaké je to bolestivé a nechutné na všech úrovních vašich
zkušeností, ve všech aspektech vašeho života, bez ohledu na to, jak významné
či bezvýznamné se vám to jeví, všechno to slouží nějakému velmi důležitému
duchovnímu účelu. Ve většině případů, i když ne ve všech, je účelem takových
událostí ilustrace a demonstrace něčeho potřebného na každé jednotlivé
křižovatce dění se toho něčeho, aby se to něco zobrazilo nejen sentientním
entitám nacházejícím se ve sféře a doméně negativního stavu, ale i všem
ostatním v pozitivním stavu po celém Mém Stvoření. A i když navenek,
prostřednictvím vaší vědomé mysli, se vám to tak nejeví, nebo se vám zdá, jako
by nikdo neměl užitek z ničeho, co zažíváte v každé jednotlivé době, přesto ať je
vám prostřednictvím Mých Slov dáno na vědomí, že je to skutečně tak.
V tomto konkrétním období bylo během návštěvy Ludmily v Santa Barbaře pro
ni, pro Glorii a pro tebe, Petře, velice potřebné zažít nebo projít právě tím, čím
jste všichni tři procházeli. Během toho by v tomto ohledu nic jiné nebylo
prospěšné a užitečné. Nebuď tedy ztrápený nebo ustaraný (i když nejsi!), že
Ludmila nebyla schopna udělat žádnou překladatelskou práci. Význam a
požadavek této doby jsou úplně jiné. Specifika jejích osobních zážitků v tomto
ohledu musí objevit ona sama během její komunikace se Mnou. Je to mezi
Mnou a ní. Potom, co je objeví, může je, pokud si to bude přát, sdílet s tebou
nebo s kýmkoliv jiným, jak uzná za vhodné.
Pojďme si nyní trochu více rozebrat některé aspekty vzpomínaných událostí, jež
následovaly po Mém vzkříšení před Mým fyzickým odchodem z planety Nula.
V předcházejícím Dialogu jsme se zmínili o důležitosti popisu těchto událostí ve
čtyřech evangeliích a o jejich umístění. Chci, abyste si zároveň vy všichni
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uvědomili nápadné rozdíly mezi stylem zaznamenávání všeho, co se týká Mého
života na planetě Nula, jaký obsahují čtyři kanonizovaná evangelia Bible
křesťanské, a způsobem, jakým je to zobrazeno v takzvaných gnostických
evangeliích. Ten styl, podle toho, co se dá vytušit, Petře, na základě čtení
některých přeložených frakcí těch evangelií, je takový, že hned na první pohled,
nebo při čtení každého slova, ti vkládá do mysli vážné pochybnosti o pravdivosti
čehokoliv, co je v nich obsaženo. A nejen to, ale jejich styl ti jasně naznačuje, že
nic v nich nemá žádné významné duchovní souvztažnosti.
Na druhou stranu, Pravá Čtyři Evangelia, obsažená v křesťanské Bibli, vám
každým jedním slovem a stylem svého zaznamenávání a jazykem, který
používají, velmi jasně naznačují, že skutečně obsahují něco duchovně velmi
důležité a významné. Toto je pravý důvod, proč bylo Mou Božskou
Prozřetelností zařízeno, aby byly do Bible zahrnuty pouze tato Čtyři Evangelia, a
žádná jiná. A nejen to, ale všechna ostatní, takzvaná gnostická evangelia, i když
možná obsahují nějaká zrnka pravdy, co se týká například osobních interakcí
mezi Mými učedníky, nebo některých omezených aspektů Mého osobního
života během Mého pobytu na planetě Nula, se buď úplně ztratila, nebo se
z nich zachovaly jenom fragmenty. Jak víš, to, co se s nimi stalo, není náhoda;
tak jako není náhoda, že pouze ta Čtyři Evangelia byla zařazena do křesťanské
Bible. V tomto případě máte nahlížet na tato fakta ne z pohledu lidských
historiků, kteří interpretují tyto události z jejich vlastní, omezené a omezující
pozice, ale z pohledu Skutků Mé Božské Prozřetelnosti. Má Božská
Prozřetelnost také zabezpečila, že ve Čtyřech Evangeliích byly zaznamenány
jenom ty věci, které se týkali Mého života na planetě Nula a toho, co jsem řekl,
nebo jak jsme se Já a Moji učedníci chovali, nebo jaký jsme měli vztah, které
byly potřebné, nutné a vhodné v duchovním zájmu všech, a které proto
obsahují hluboké duchovní souvztažnosti. Všechno ostatní, co nemá takový
význam, z nich bylo vynecháno. Gnostická evangelia nemají takový význam.
Proto jsou z duchovního hlediska zbytečná. Mají snad pouze jakousi historickou
hodnotu a mohou sloužit jako objekty vaší lidské zvědavosti. Naneštěstí,
dokonce i tato hodnota je ryzím zkreslením a falzifikací těch událostí.
Nenechejte se tedy žádným z nich oklamat!
Takže, jak bylo uvedeno v předcházejícím Dialogu (139) a jak bylo zaznamenáno
v Matoušovi a Lukášovi, po Mém zjevení se Mým učedníkům následně po Mém
vzkříšení někteří z tehdy přítomných pochybovali, že jsem to skutečně Já
(Matouš 28:17). Jaký je význam tohoto prohlášení o pochybování, navzdory
skutečnosti, že jsem se jim zjevil osobně se všemi stopami Mých zranění?
Pamatujete si, co bylo řečeno ohledně pochybování v našem Dialogu 133?
Strukturální uspořádání lidské mysli je takové, že bez ohledu na to, kolik
vnějších nebo dokonce vnitřních důkazů se jí poskytne, přesto bude mít
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tendenci pochybovat o svých vlastních zážitcích. Jen se podívej na sebe, Petře,
jaké mučivé pochybnosti vždy zakoušíš ohledně toho, zda to, co je obsaženo
v Mém Novém zjevení, a zejména v těchto Dialozích, je skutečně ode Mne Pána Ježíše Krista, nebo ne; nebo zda tě někdo nezavádí, nebo zda sám sebe
neklameš, když tvrdíš, že s tebou Já hovořím? Záležitost pochybování bylo
potřebné vyjádřit už v té době, za Mé fyzické přítomnosti, aby se ilustrovala a
demonstrovala skutečná přirozenost lidské mysli, která byla původně
zfabrikována přesně za tím účelem - pochybovat, Kdo jsem a jaká Je Má Pravá
Přirozenost. Myslíte si, že kdyby typická lidská mysl byla strukturována jinak, že
by negativní stav a jeho lidský ne-život měly nějakou šanci být aktivovány a
uvedeny do chodu? Kdyby byla strukturována nebo zfabrikována jinak, v tom
případě by ta mysl neměla žádné pochybnosti o Mně a o Mé Pravé Přirozenosti
a o Mém poslání na planetě Nula i jinde. Takový výsledek by totálně anuloval
účel, kvůli kterému bylo typickému lidskému ne-životu dovoleno dospět do
jeho škodlivé zralosti. To je jedna z příčin, proč bylo nutné ilustrovat a
demonstrovat záležitost toho pochybování tehdy, když byla Má fyzická
přítomnost skutečným faktem života pochybovačů.
Co zde tedy máme? Hlavní věcí, kterou bylo potřeba zajistit pro budoucí lidi na
planetě Nula, pokud jde o přijetí nebo popření toho, Kdo skutečně jsem a jaká
je Má Pravá Absolutní Přirozenost, bylo plné uvědomění si skutečnosti, že Má
fyzická přítomnost, bez ohledu na to, co bych dělal, nebo kolik zázraků bych
vykonal, by nezaručovala, že lidé nebo kdokoliv v negativním stavu by byli
ochotni nebo by byli schopni Mě přijmout jako Pravého Boha (nebo
v současném pojímání jediného/jedinou Absolutního/Absolutní JSEM,
KTERÝ/KTERÁ JSEM) do jejich životů. A nejen to, ale takovou Mou fyzickou
přítomností by bylo mnoho jedinců postaveno do pozice vnucení, přijímajíce
Mě na základě nutnosti takových vnějších zážitků, a ne ze své vlastní svobodné
vůle a svobodné volby. Jak si pamatujete z početných prohlášení v Mém Novém
zjevení, přijetí čehokoliv na základě faktoru vnucení nemůže být nikomu
přisouzeno nebo připsáno, zejména a zvláště ne jejich niternosti, kde se to
skutečně počítá. Bylo by to přijato jen jejich zevnějškem, kde nemůže mít nic
věčné trvání.
Kvůli výše uvedeným faktům bylo tedy nezbytné připravit takové podmínky,
které by si od každého vyžadovaly, aby Mě přijal ne na základě fyzických,
empirických, hmatatelných, vnějších, smyslových důkazů, daných například
Mou fyzickou přítomností, ale na základě niterného, intuitivního a ryze
subjektivního úsudku a víry, že JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM v Absolutním Smyslu.
Pouze tento druh přijetí má trvalou hodnotu a význam. Jak vidíte z tohoto
uspořádání, hlavní důvod, proč by jen tento způsob přijetí fungoval, je ten, že
jakékoliv jiné důkazy o Mne by neměly vykupitelskou nebo spásnou kvalitu a
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schopnosti. Aby se ilustrovala a demonstrovala tato okolnost, bylo zajištěno, že
někteří z těch, kteří byli přítomni při Mém fyzickém zjevení následujícím po
Mém vzkříšení, pochybovali, že jsem to skutečně Já. Takovým postojem
vyvrátili možnost, že Má fyzická přítomnost mohla někoho o něčem přesvědčit,
v tomto případě o tom, že jsem to byl skutečně Já. Tím tito pochybovači
ilustrovali, že jediný platný způsob takového přijetí je niterná víra, důvěra,
spolehnutí se, přesvědčení, poznání, intuice a rozlišení, bez jakýchkoli vnějších
vnucujících faktorů, zda někdo nebo něco není tím, čím skutečně je. Jak vidíte,
duchovní význam této ilustrace a demonstrace je enormní.
Druhá záležitost, kterou je potřeba znovu zopakovat, je záležitost vedení Mých
učedníků až k Betánii - jak je to zaznamenáno v Lukášovi (24:50). Zatímco
Galilea se nacházela za hranicemi židovského národa, Betánie byla uprostřed
židovské země. Jak bylo zmíněno v předcházejícím Dialogu (139), v té části,
která se zabývala touto záležitostí, Galilea znázorňovala veškerý negativní stav
a jeho obyvatele, s vrozenou schopností poznat a přijmout Pravdu a být
v Dobru a následovně být dobrý. Naproti tomu, Betánie znázorňovala samotné
jádro negativního stavu, které umožnilo vznik, zahájení, zřízení a uvedení do
chodu všech zel a nepravd negativního stavu. Důvod, proč židovský národ
v tomto případě představoval skrze duchovní souvztažnost Betánie samotné
jádro tohoto uspořádání, byl ten, jak víte, že židovský národ byl tím národem,
který měl Mé Slovo (Starý zákon). V tomto Slově byla zajištěna Má přítomnost
na planetě Nula, dávajíc jejím obyvatelům možnost dělat to, co dělat měli. A
nyní, Židé zacházeli s Mým Slovem tak, že zcela ritualizovali, externalizovali,
zkreslili a překroutili všechno, co bylo v tom Slově obsaženo. Udělat to bylo
znakem extrémního zla a nepravdy. A protože Židé byli/jsou v přímé příbuznosti
s pseudotvůrci, jsouce jejich nejpřímějšími potomky na planetě Nula, v tomto
konkrétním případě reprezentovali celý klan pseudotvůrců, kteří vynalezli,
vytvořili a zavedli ne-život negativního stavu a lidský ne-život.
Aby se v tomto jádru zajistily nezbytné podmínky pro jeho konečnou eliminaci a
pro spasení každého, kdo byl, je nebo bude integrální částí toho jádra, nebo
kdo vůbec zvedl, aktivoval a uvedl do chodu to jádro, bylo pro Mne
nevyhnutelné zaujmout pozici v samotném jeho středu (až k Betánii – nic
odlehlejšího v té době neexistovalo), a faktorem Mé smrti a vzkříšení vsadit do
toho jádra tu stejnou schopnost rozpoznání, přijetí a realizace Mé Absolutní
Pravdy a Jejího Dobra prostřednictvím Moudrosti Mé Absolutní Lásky, jak to
bylo učiněno v Galileji – všeobecně v celém negativním stavu, a především
v lidském ne-životě. Získáním a přijetím tohoto poznání se entitám v tom jádru i
jinde dává velmi účinný nástroj, pomocí kterého budou ve správný čas schopny
navždy zrušit volbu všeho, co souvisí s negativním stavem, jakož i samotný
negativní stav. A toto je všechno, o čem jsem chtěl dnes hovořit.
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Peter: Velice Ti děkuji za Tvůj smysluplný příspěvek. Jsme připraveni
pokračovat v odpovědích na výše formulované otázky?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme připraveni. Začněme záležitostí zablokování
femininního principu pseudotvůrci a z toho vyplívajícího blokování jejich
schopnosti zakusit pravou lásku ke Mně, k jiným a k sobě. Jak si jasně
pamatujete z předcházejících Dialogů, jedním z nejúčinnějších způsobů
vynalezení, aktivace, nastolení a manifestace ne-života negativního stavu a
lidského ne-života bylo oddělit, izolovat a odstranit ženský princip z jeho
rovnocenné pozice spojené s jeho přirozeností bytí láskou všeobecně. Záležitost
tohoto odstranění, izolace, oddělení a blokování ale nebyla tak jednoduchá.
S tímto uspořádáním byl ten problém, aby se vůbec nějaký život (ať už pravý
život, nebo ne-život) uskutečnil, potřebuje být milován. Vůbec nic nemůže být a
existovat, pokud to není milováno. Toto platí i co se týká negativního stavu a
lidského neživota. Jak bylo zmíněno mnohokrát předtím, potřebovali být
milováni, aby dospěli ke svému vlastnímu pseudojsoucnu a pseudobytí.
V tomto smyslu by tedy nebylo zcela správné říci, že pseudotvůrci úplně
odstavili femininní princip ze svého úsilí zfabrikovat něco, co by bylo zcela
odlišné od toho, co bylo tehdy k dispozici, co bylo známé a co se zažívalo. Ve
skutečnosti, aby byli schopni vynalézt a zavést vůbec něco takového
charakteru, potřebovali nějakým způsobem využít femininní princip. Pokud by
tak neučinili, selhali by ve svém úsilí. Problémem zde nebylo ani tak blokování
tohoto principu, ale spíše změna jeho struktury, přestavba nebo zkreslení
takovým způsobem, aby sloužil úplně jinému účelu, než pro který byl původně
určen.
Jestliže je přirozeností pravého femininního principu Láska všeobecně, nebo
láska ke Mně, k jiným a k sobě, v tom případě potřebujete překroutit tuto
přirozenost tak, aby to odvrátilo tu lásku pryč ode Mne, od jiných a od vašeho
pravého ‚já jsem‘. Jak vidíte, máte zde dva faktory lásky, co se týká každého
jedince. Je tu láska k sobě, ke svému pravému ‚já jsem‘, a je tu láska ke svému
egu, které vášnivě nenávidí všechno z pravého ‚já jsem‘. Koneckonců, pravé ‚já
jsem‘ je egem považováno za jeho věčného nepřítele, který tomu egu
znemožňuje pokračovat navěky v jeho samotném životě (ne-životě). Z pozice
pravé feminity je tedy láska vždy směřována k vašemu pravému ‚já jsem‘.
Protože pravé ‚já jsem‘ je nositelem Mého Života, Mé Lásky a všeho ostatního
pocházejícího ze Mne, tím, že milujete ‚já jsem‘, milujete Mne i ostatní. A
naopak. Tím, že milujete Mne a ostatní, milujete sami sebe ve vašem pravém
‚já jsem‘. Pseudotvůrci potřebovali předefinovat a restrukturalizovat takovou
lásku a její pravou přirozenost. Protože nositelem této lásky byl femininní
princip, byla to feminita, která byla hlavním terčem tohoto předefinování a
restrukturalizace pseudotvůrců. Jestliže láska ke Mně, k jiným a k vašemu
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pravému ‚já jsem‘ byla stavem ryzí niternosti, v tom případě bylo nutné
odklonit to směřování z niternosti a orientovat ho k zevnějšnosti. A protože
vlastnosti zevnějšnosti jsou zakořeněny v jedincově egu, uměle za tím účelem
vytvořenému, v tom případě je všechna láska odkloněna k něčemu, co slouží
tomu egu, stávajíc se tím faktem pseudoláskou. Zároveň se taková pseudoláska,
jsouc zamilována do zevnějšku, stává láskou k tomuto světu nebo ke všemu, co
je mimo niternost.
Jak tedy z těchto skutečností vidíte, pravá láska ke Mně, k jiným a k pravému ‚já
jsem‘ byla úspěšně změněna na sebelásku a lásku k tomuto světu-zevnějšku,
kde neexistuje žádný pravý život. Tak byla tedy nastolena láska k ne-životu
negativního stavu a k lidskému ne-životu, dávajíc vznik všem těm krutostem a
ohavnostem, kterými jsou tak velmi zamořeny. Tento fakt lze považovat za
skutečnou genezi ne-života a ne-lásky negativního stavu a jeho lidského neživota a ne-lásky. Nejde tedy ani tak o to, že by pseudotvůrci v sobě zablokovali
lásku k sobě, ale o to, že přesměrovali tu lásku špatným směrem – především
ke svému egu, které za tímto účelem vynalezli a uvedli do chodu.
Na základě těchto skutečností, jediným způsobem, jak znovu dosáhnout
náležité integrace maskulinních a femininních principů tak, jak bývaly před
jejich předefinováním, přesměrováním a restrukturalizací za účelem vynalezení,
aktivace, nastolení a manifestace všech aspektů ne-života negativního stavu a
jeho lidského ne-života, je, za prvé, plně si uvědomit tato fakta na vědomé
úrovni každého; a za druhé, vyjádřit upřímné přání změnit nebo napravit své
cesty. Vidíš, Petře a všichni, kteří čtete tato slova, že proces vynalezení,
aktivace, nastolení a manifestace takové lásky (ne-lásky) a to, jaký byl pravý
účel uskutečnění něčeho takového, byl odstraněn nebo zapomenut vědomými
myslemi každého, včetně pseudotvůrců. Proto, aby se zase daly věci do
pořádku, prvním krokem v tomto ohledu je uvést tyto skutečnosti do vědomé
pozornosti každého, a zejména do pozornosti pseudotvůrců, protože to oni
znetvořili věci v tomto ohledu, a tudíž oni musí dát věci do pořádku.
Tyto Dialogy, jakož i celé Mé Nové zjevení, slouží dobře tomuto účelu. Toto je
ve skutečnosti jedním z mnoha důležitých důvodů, proč dochází k vedení těchto
dialogů. Jen co vědomé mysli všech i pseudotvůrců plně zaregistrují toto
uvědomění, tím faktem se bude aktivovat druhý krok. Ve druhém kroku budou
otevřeny vzpomínky na všechny tyto procesy, postupy a důvody a budou
zpřístupněny pro zkoumání pseudotvůrcům a všem ostatním v jejich doméně i
v doméně renegátů. Jen co plně poznají faktor dovolení a účel, kvůli kterému
bylo dovoleno nastolit něco takového, a jen co budou vědět o svém
dobrovolném statusu pokládání těchto otázek a získávání odpovědí jménem
všech, bude v tomto ohledu podniknut třetí krok. V tomto kroku pseudotvůrci,
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renegáti a všichni ostatní v negativním stavu a v lidském ne-životě vyjádří své
bezvýhradné přání zrušit volbu všeho, co se týká ne-života negativního stavu a
lidského ne-života, a namísto toho si zvolí původní sjednocující stav všech
principů feminity a maskulinity. V tom časovém bodě, jakož i v současné době,
když někteří z nich žádají o konverzi do pozitivního stavu, žádají Mě a budou
Mě žádat o obnovení stavu této životně důležité integrace, aby mohli opět zažít
a vyjádřit pravou lásku ke Mně, k druhým a ke svému pravému ‚já jsem‘. Já
jsem jediný/á, kdo dokáže obnovit tento stav. Důvodem, proč jsem jediný/á,
kdo to může udělat, je to, že jakékoliv integrace lze dosáhnout pouze ze stavu
Absolutní Integrace. Nemůžete dost dobře něco integrovat ze stavu
dezintegrace. A protože jsem Já Jediný/Jediná, Kdo je Absolutním Stavem
Integrace, Já vykonám tento proces u každého, kdo o něj požádá.
Musíte si ale uvědomit, že o to můžete požádat a dostat na to kladnou
odpověď, a následně dosáhnout tento stav integrace, pouze pokud jste ve
stavu konečné volby. Ve vašem lidském životě, dokud jste ve stádiu ilustrační a
demonstrační fáze toho, co by se volit nemělo, takového sjednocení není
možné dosáhnout. Jediné, co můžete dosáhnout ve vašich lidských
podmínkách, je první a částečně druhý krok. Takže v prvním kroku je vám
dovoleno mít tyto informace; a ve druhém kroku smíte mít intenzivní přání
zrušit volby všeho, co se týká vašeho konkrétního lidského ne-života a
negativního stavu všeobecně; ale třetí krok, ve kterém vám poskytnu tuto
úplnou integraci, bude možný až poté, co budete mimo váš lidský ne-život,
takový, jaký je právě nyní; to znamená, dokud je v roli své ilustrativní a
demonstrační pozice, která každému ukazuje, co si nevolit a jaký nebýt.
Co se týká vás, Mých pravých představitelů, vaší rolí je v tomto ohledu
zpřístupnit tyto informace všem v negativním stavu, pseudotvůrcům a ostatním
lidem procesem čtení, uvažování, diskusí a uskutečňováním všeho, co vám bylo
do této chvíle zjeveno. Další pověření, které máte v tomto ohledu a které bylo
jasně uvedeno předtím v těchto Dialozích, je ustavit správné zacházení s vaší
vlastní maskulinitou a feminitou. Jak si pamatujete z těch Dialogů, tak jak
jednáte s muži, pokud jste žena, tak jednáte se svou vlastní maskulinitou. Tak,
jak jednáte se ženami, pokud jste muž, tak jednáte s vaší vlastní feminitou. Na
základě toho a vyplívajíce z toho, budete jednat se všemi muži a/nebo ženami
stejným způsobem. Jestliže se naučíte jednat se sebou navzájem s maximální
úctou, pozorností a ohledem, budete připravovat cestu a velmi si ulehčíte
sjednocení vaší vlastní maskulinity a feminity v sobě poté, co budete mimo
ilustrativní a demonstrační fázi vašeho vlastního zosobněného a
individualizovaného života.
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Toto nás přivádí k odpovědi na druhou otázku Aleny. Odpověď na druhou
otázku přímo vyplívá ze všeho, co bylo řečeno výše. Dokud jste v ilustrativní a
demonstrační fázi vašeho života, pro většinu z vás je nemožné zažít pocity nebo
emoce lásky ke Mně, a tím faktorem být mnohem blíže ke Mně. Takové pocity
a emoce jsou pouze vnějšího charakteru. Silné náklonnosti, emoce a pocity, jež
jsou projevovány ve vašich souhrnných mentálních a fyzických stavech, za
vašich lidských podmínek nejsou schopny proniknout do stavu vašeho pravého
‚já jsem‘. Zároveň to, co cítíte, vnímáte prožíváte, emočně pociťujete a víte na
všech úrovních vašeho pravého ‚já jsem‘, kde sídlím Já, ve většině případů není
schopno sejít dolů k vašemu vnějšímu uvědomění nebo k vašim stavům ega.
Kdyby to bylo možné, bylo by to příliš ohromující a nesnesitelné pro váš lidský
stav. Proto je ve vašem vlastním zájmu velice často nezbytné blokovat vaše
uvědomění si takové pravé lásky ke Mně a toho, abyste měli pocit, že jste blízko
Mě. Tato pozice je však pozicí pouze vaší lidské mysli. Ve skutečné realitě
vašeho ‚já jsem‘ to tak není. V tom stavu prožíváte, cítíte, pociťujete nebo
cokoliv, co v tomto ohledu máte, nejen vaši hlubokou a skutečnou lásku ke
Mně, vaši blízkost u Mě, ale také Mou Absolutní Lásku k vám a Blízkost u vás
osobně a individuálně.
Takže, pokud Mě upřímně a poctivě žádáte, abych vás obdařil větší mírou lásky
ke Mně a větší blízkostí u Mě, a jestliže přesto nepociťujete, že máte tuto lásku
a blízkost, to neznamená, že to tak není na vaší nejniternější úrovni, kde se
nachází vaše pravé ‚já jsem‘ a kde jsem přítomen Já ve vás. Jak vidíte z výše
uvedeného, v mnoha případech je tato situace ve vašem vlastním zájmu a pro
vaši vlastní bezpečnost. Zároveň, a toto je velice důležité, přestože nemáte
žádné externí a vnější pocity lásky v tomto ohledu, a přece jste loajální a věrní,
jsouce Mými pravými představiteli, jasně ilustrujete a demonstrujete každému
všude a vždy, že bez ohledu na to všechno setrváváte ve vaší roli, pozici,
pověření či čemkoliv, co máte, jež jste se dohodli mít ode Mne. Nic vás nemůže
od toho odradit – i když si myslíte, že vaší prosbě o nadělení vás většími pocity
lásky ke Mně a o bytí blíže u Mě není vyhověno. Chápete, kdybych vyhověl vaší
prosbě v tomto ohledu, členové negativního stavu by škodolibě usoudili, že vás
upřednostňuji, a proto je pro vás příliš jednoduché být takovými, jací jste, nebo
se vyhnout jejich pokušením a útokům. Jaký je tedy rozdíl mezi Mnou a nimi, a
mezi nimi a Mými pravými představiteli? Koneckonců, v negativním stavu je
takové preferenční a speciální zacházení s jednou osobou vůči druhé záležitostí
jejich struktury pseudoživota. Dokážete pochopit důvody a logiku této situace
nebo uspořádání? Jak víte, všechno slouží nějakému velmi důležitému
duchovnímu účelu.
Peter: Ano, jasně to vidím. Velice Ti děkuji za tuto připomínku a vysvětlení.
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Na druhou stranu, zvažme vaši
schopnost milovat někoho nebo něco z hloubi vašeho srdce. Co myslíš, odkud
tato schopnost ve vás pochází? Z Mé přítomnosti ve vašem pravém ‚já jsem‘
nebo ve vaší duchovní mysli, jejíž jádro obsahuje vaše pravé ‚já jsem‘ a Mou
přítomnost v něm. Podívejte se tedy na tuto schopnost takto: Jestliže jste
schopni milovat někoho nebo něco na základě toho, že vám nepřetržitě
poskytuji nebo generuji ve vás tuto schopnost, v tom případě, na základě logiky
tohoto uspořádání, v důsledku toho milujete prostřednictvím takového jedince
Mě. Toto je záležitostí zprostředkování. Jak víš, Má fyzická přítomnost na
planetě Nula nemůže být k dispozici, dokud každý na ní není v definitivní volbě
svého života. Proto není k dispozici ani vaše láska ke Mně jako ke konkrétní
fyzické entitě. Aby se obešla tato situace, můžete milovat a cítit lásku k nějaké
konkrétní fyzické entitě. Váš pocit lásky k takové entitě je přenášen ke Mně,
faktorem takového zprostředkování, jako k Vaší Absolutní Sentientní Entitě,
Který/Která se projevuje v relativní sentientní entitě, kterou hluboce milujete.
Pamatujte si tedy, že jestliže jste schopni milovat někoho nebo něco a jestliže
jste schopni cítit tu lásku hluboko ve svém srdci a v upřímnosti své mysli, v tom
případě zcela určitě milujete Mne. Situace bude jiná, až ilustrativní a
demonstrační fáze vašeho života na planetě Nula skončí a vy budete schopni
vykonat svou konečnou volbu. V tom případě vám bude k dispozici Má fyzická
přítomnost v Mé Lidské Podobě, a proto Mě budete schopni milovat a cítit tu
lásku a blízkost u Mě nejen skrze někoho jiného nebo skrze něco jiného, ale
mimo to také přímo jako jeden jedinec k jinému.
Nezoufejte tedy, jestliže nejste na vaší vědomé, vnější nebo fyzické úrovni
schopni nic cítit ke Mně nebo Moji blízkost u vás. Pamatujte si, že lidský život
byl výslovně strukturován takovým způsobem, abyste neměli žádnou možnost
fyzicky Mě milovat, protože vám chybí Má fyzická, hmatatelná a konkrétní
přítomnost u vás nebo ve vaší společnosti, jako když je jeden člověk s druhým.
Taková přítomnost by dopředu zamezila, aby se lidský ne-život manifestoval
jako typický lidský život nebo aby si splnil svou roli a účel, kvůli kterému bylo
především dovoleno, aby byl zfabrikován.
Peter: Chápu a vidím logiku tohoto uspořádání.
Pán Ježíš Kristus: A nyní se věnujme některým jiným záležitostem, vyvolaných
zkušenostmi s poskoky renegátů, které popsal anonymní čtenář těchto Dialogů;
které vznesl i další anonymní tazatel. Vize popsaná jedním ze čtenářů těchto
Dialogů, jak byl ve společnosti poskoků renegátů a viděl jejich chování a postoj,
což bylo pro tohoto čtenáře nejděsivějším a nanejvýš otřesným zážitkem,
odráží pravou přirozenost negativního stavu všeobecně a přirozenost renegátů
obzvláště. Když zažijete něco takové, když to má takovou extrémně negativní
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konotaci, potom je mimořádně těžké představit si vaší vědomou myslí, že by se
v kterémkoliv z nich mohlo nacházet cokoliv pozitivního nebo dobrého. Při
mnoha příležitostech ve tvém životě na planetě Nula, Petře, jsi měl podobné
zážitky (a nejen ve vizích nebo snech) s mnoha lidmi, nejprve když jsi byl zavřen
jako vězeň v sovětských koncentračních táborech, a potom během tvé
profesionální práce v amerických věznicích a žalářích.
Když za těch podmínek vidíte a bezprostředně prožíváte ryzí zlo v chování,
postoji a osobním charakteru takových jedinců, začnete pochybovat, zda jedinci
takové povahy mohou být vůbec spaseni nebo zda mají schopnost vidět svůj
stav, cítit výčitky svědomí a v důsledku toho se chtít změnit. Jak může být
někdo takové povahy, kdo má potěšení z toho, že je takový a kdo miluje své zlo
a vražedné sklony, schopen/schopna získat poznání pravdy z dobra a stát se
dobrým? Koneckonců, dokonce ani v jeho/jejím slovníku neexistuje nic, co by
se byť i jen vzdáleně přibližovalo čemukoliv z pravdy a dobra.
Majíce takové protivné a ohavné zážitky, začínáte být zvědavi, zda doslovný
smysl křesťanské Bible a jakýchkoli dalších takzvaných svatých knih není
správný při zobrazování takových hříšníků odsouzených na věčnost do pekla,
bez jakékoliv možnosti se změnit nebo se vzdát svých zel a nepravd nebo svého
ohavného a odporného životního stylu. Ve skutečnosti se zdá, jako kdyby
neměli žádnou touhu se změnit nebo se stát pozitivními a dobrými; jako kdyby
je odpuzovali a byli jim zcela odporná samotná slova ‚pozitivní a dobrý‘.
S tímto pojetím je ten problém, že se na takové případy díváte z vašeho
relativního stavu a z pozice vašeho vnějšího pozorování, bez rozlišení nebo
vidění věcí takovým způsobem, jaké jsou za scénou nebo jak je vidím Já ze
Svého Absolutního Stavu. Jestliže přijmete fakt, že takoví jedinci, jakož i všichni
ostatní, nejsou absolutními, ale pouze relativními, potom musíte logicky
usoudit, že jejich zla, nepravdy, krutosti, ohavnosti, opovrženíhodné skutky,
nesnesitelné, kruté a vražedné chování nebo cokoliv, co mají, mohou být jedině
relativní. Pokud je to jen relativní, nemůže to mít absolutní hodnotu nebo
platnost. Chcete odsoudit někoho za jejich relativní chování, postoj, životní styl
nebo cokoliv jejich uvrhnutím do stavu absolutních, neměnných podmínek – na
věčnost, aby byli v pekle bez jakékoliv šance se změnit nebo být spaseni
z takové beznadějné kritické situace? Je něco takového charakteru možné u
někoho, kdo je relativní a jehož životní styl ve všech jeho modalitách a
projevech nemůže být ničím jiným než také pouze relativním, a proto na
základě logiky tohoto uspořádání nemůže trvat věčně? Vidíte problémy
takovými biblickými vyobrazeními, jako je hoření někoho, kdo je relativní,
v pekelném ohni na věčnost? Co je to za logiku? Co je to za spravedlnost?
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Na druhou stranu, Já, z pozice Svého Absolutního Stavu, jasně vidím a rozlišuji
potenciál každého pro změnu. A nejen to, ale Já sám jsem vložil do každého
schopnost rozeznat, poznat a přijmout pravdu a její dobro i dobro a jeho
pravdu a na základě toho mít schopnost se změnit a vzdát se svých dočasných a
relativních zel a nepravd. Jestliže negativní stav nevznikl v Absolutním Stavu,
nemůže mít věčné trvání. Proto každý v něm ve vhodné a správné době dospěje
k plnému uvědomění si přechodného a dočasného charakteru svého špatného
životního stylu a ze speciálního kódu, který jsem do nich vložil Já, po
dekódování a aktivaci toho kódu, budou všichni schopni se vydat na cestu ven
z negativního stavu; nebo, jinými slovy, rozhodnou se zrušit volbu negativního
stavu se všemi jeho krutostmi a ohavnostmi, a namísto toho si zvolí (nebo si
zvolí opět) životní styl pozitivního stavu. To, že tato změna si vyžádá čas, více
času a že se nestane, takříkajíc, přes noc, je zcela jiný příběh. Stane se to ale a
stane se to bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat z hlediska vašeho
pojímání fyzického času.
To, že to bude tak, bylo zcela zřejmé z obsahu vize, kterou měl zmíněný čtenář.
V té vizi jeden z nejhorších jedinců, který brutálně zavraždil a zmasakroval
každého, kdo mu přišel do cesty, byl nakonec schopen zjistit své zlé skutky,
když jej pohladil a když s ním komunikoval ten čtenář a když Mě ten dotyčný na
základě toho byl schopen požádat o pomoc, vyjadřuje svou touhu konvertovat
do pozitivního stavu. Myslíte si, že tím, že byl takový, tím, že zapřel svou
původní a ryzí přirozenost, pochovanou za všemi těmi uměle vnucenými
falešnými já a stavy ega, by nebyl takový jedinec, po uvědomění si svého
krutého, brutálního a ohavného životního stylu, samotnými těmi stavy ve svém
nitru tvrdě a přiměřeně potrestán? Nemáte ani ponětí, jaké to je nebo co to
znamená pro jedince takové povahy náhle pochopit nebo si plně uvědomit svůj
strašný stav, jsa takovou zlou a opovrženíhodnou osobou. Takové pochopení a
uvědomění samostatně a samo o sobě je ve chvíli, když zasáhne vědomou mysl
dotyčného, prožíváno jako nanejvýš bolestivý, příšerný a nesnesitelný stav,
který se ve své síle a rozsahu vyrovná v mnohonásobné míře tomu, co ti druzí
jedinci zakusili jeho/její rukou nebo na základě jeho/jejího zacházení s nimi.
Toto uvědomění můžete považovat za faktor odplaty a za zasloužený trest za
takové negativní a špatné chování. Po této fázi takového jeho/jejího osobního
pekla se stává způsobilým/způsobilou pro konverzi do pozitivního stavu. A věřte
Mi, během těch okamžiků dotyčný jedinec netouží po ničem jiném, než být pryč
z negativního stavu. Během této fáze najednou zažívá, takříkajíc, na vlastní kůži,
v největší možné míře, co to je být zlý a negativní. Jeho/její oči se otevřou a
on/ona nyní s absolutní jistotou ví, jaký je negativní stav a jeho životní styl. Jen
co se taková zkušenost zpřístupní každému v negativním stavu, v žádném
nezůstane nijaká touha pokračovat v neživotě negativního stavu.
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Co si myslíte, proč bylo v lidech, kteří se do něj zamilovali, nevyhnutelné
vypnout jakékoli pocity nebo jakékoliv náležité vědomé uvědomění si toho, co
je vlastně zač skutečná přirozenost negativního stavu? Proto, aby se skutečně
do něj mohli zamilovat, a tedy aby mohli následně přistoupit k ilustraci a
demonstraci jeho pravé přirozenosti, pro porovnání s pravým životem
pozitivního stavu. Jinak, kdyby vědomě poznali pravdu o jeho přirozenosti,
nikdy by si jej nezamilovali. Naštěstí ale, jen co se v jejich vědomé mysli ujme
plné uvědomění si těchto skutečností, kvůli zcela relativní, přechodné a
dočasné přirozenosti negativního stavu přestanou po fázi odplaty a trestu způsobem popsaným výše - milovat negativní stav. Namísto toho se trvale a na
věčnost zamilují do Mne a do Mého pozitivního stavu. A toto bude nejvíce
žádoucí a všemi očekávaný výsledek veškeré historie negativního stavu a jeho
lidského ne-života. Přirozeně, toto dílo spásy a vaše práce a příspěvek k tomuto
úsilí, jsouce v roli Mých pravých představitelů, nejsou v žádném případě
jednoduché. Ve skutečnosti je to jedna z nejnáročnějších činností a velice často
se zdá být marná, nevedoucí nikam. Mohu vás však ujistit, že její výsledek bude
nanejvýš pozitivní a pokud v tomto ohledu vytrváte v této vaší činnosti do
úplného konce, přinese nejlahodnější a nejžádoucnější plody. Nevzdávejte se
tedy!
A nyní se věnujme poslední otázce, ohledně vzájemných vztahů Mých pravých
představitelů s ostatními lidmi, kteří nejsou v takových rolích. Pamatujete se,
jak jsme v několika předcházejících Dialozích probírali záležitost pokušení?
Jedním důležitým aspektem takových pokušení je přivést vás k navození pocitu
v sobě, že jste představiteli elity nebo někým velice zvláštním, jiným,
záslužnějším, nebo abyste se považovali za důležitější, než je kdokoliv jiný, kdo
není spojen s Mým Novým zjevením. Poskoci renegátů vám mohou našeptávat
o vaší důležitosti zakládající se výlučně na tom, že máte výsadu být součástí
Mého Nového zjevení. Koneckonců, jestliže v porovnání s drtivou většinou lidí
pouze velice málo lidských jedinců má takovou výsadu a jestliže vy jste jedním
z těchto několika jedinců, v tom případě musíte být velmi výjimeční, velmi
důležití, velmi záslužní a velmi všechno ostatní. A takto je na vás nachystána
past negativního stavu. Toto je pro vás duchovně velmi nebezpečná situace,
dokonce jestliže se byť i jen přibližujete k takovým hrozným pocitům, nejste
Mými pravými představiteli. Namísto toho jste plnohodnotnými otroky
negativního stavu a vašeho ‚zapáchajícího‘ ega.
V předcházejících Dialozích jsme už několikrát popsali, jaký bude vztah Mého
pravého představitele ke všem ostatním (jakož i k sobě navzájem), kteří nejsou
spojeni s Mým novým zjevením. Atributy a vlastnosti, které jsme použili v těch
Dialozích, byly následující: tolerance, respekt, přijetí, uznání, soucit, pochopení,
milosrdenství, odpuštění, empatie, objektivita, poctivost, spravedlnost a
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podobné vlastnosti, založené na vaší bezpodmínečné lásce a moudrosti. Ve
vzpomínaných Dialozích jsme tyto rysy a charakteristické vlastnosti také
obšírně definovali. Není nutné je zde opakovat. Odkazuji vás na tyto Dialogy.
Jediná věc, kterou bych vám rád připomněl, je ta, jak si pamatujete, že každý ve
jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí slouží nějaké důležité roli a
účelu. Proto, ať je to kdokoliv, ať je ve srovnání s vámi jakkoliv zlý, negativní
nebo jiný, takový jedinec je v té pozici a roli z nějakých důležitých duchovních
důvodů. Rozsahem a důležitostí náplně role a pozice každého je každý jedinec,
ať je to kdokoliv, zda už je nebo není spojen s Mým Novým zjevením, tak
důležitý, tak zvláštní, tak potřebný, tak užitečný a tak všechno ostatní, jako vy,
kteří jste Mými pravými představiteli. A uvažovat jakýmkoli jiným způsobem
nebo považovat se za zvláštní se rovná bytí pod vlivem negativního stavu.
Proto, jestliže chcete pokračovat nebo vydržet ve vašich službách a ve vašich
rolích na planetě Nula jako Moji praví představitelé, nikdy neupadněte do
takové pasti a nikdy se nedejte svést tím, abyste se za takové považovali.
Namísto toho budete se všemi ostatními navazovat vztah s nejvyšší laskavostí,
ohledem, akceptací, respektem a uznáním a se všemi ostatními vlastnostmi a
postoji, jak je to znázorněno výše a v předcházejících Dialozích. Jaký by byl jinak
rozdíl mezi vámi jako Mými pravými představiteli a všemi ostatními lidmi, kteří
se sami považují za mnohem lepší, zvláštnější, záslužnější a všechno ostatní, než
jste vy? Rozdíl není v považování se za záslužnější, výjimečnější, mnohem lepší a
mnohem více všeho ostatního než kdokoliv jiný, ale v nejvyšší skromnosti,
poníženosti a pokoře, nepovažujíce se za míň, ale ani za víc v žádném ohledu a
v žádných aspektech vašeho života, než je kdokoliv jiný na planetě Nula nebo
kdokoliv jiný kdekoliv jinde. A toto je to, v čem je skutečný rozdíl. A takto to
cítíte jen a pouze kvůli principům, bez připojování jakýchkoli podmínek nebo
bez jakýchkoli skrytých vedlejších úmyslů. Jestliže splňujete tento požadavek,
v tom případě se můžete považovat za Mé pravé představitele.
A toto je všechno, co je vám potřeba v této době připomenout. V této chvíli,
Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili a aby sis dopřál dlouhý
odpočinek.
Peter: Mnohokrát Ti děkuji za Tvé nanejvýš potřebné příspěvky k těmto
tématům.
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Dialog 141
21. května 2000
Peter: Nuže, jak víš, ve chvíli, kdy jsem se chystal na delší přestávku od našich
dialogů, dostal jsem další otázky. Jak vidím, záležitost plné zodpovědnosti a
povinnosti skládat účty každého jedince, který se Tobě chystá skrze mne položit
otázky, za ověření si skrze Tebe ve svém nitru, zda je vhodné takové otázky
položit na platformě těchto Dialogů, ještě nepronikla do uvědomění všech.
Proto pokládají otázky, které by možná nebylo vhodné zodpovídat na této
platformě nebo užitečnost kterých není jasná, protože by mohly být jen
výsledkem čiré zvědavosti. Samozřejmě, je úplně a výlučně na Tobě, abys učinil
takové rozlišení. Tady jsou tedy otázky, abys posoudil a určil Ty, zda by Tvé
odpovědi na ně měly být zahrnuty do tohoto konkrétního Dialogu. První otázka
přišla z České republiky (L. Beranová). Chtěla by vědět, zda Ty, jako Pán Ježíš
Kristus, se také zbavíš všech Svých Osobních vzpomínek ohledně existence
negativního stavu tím samým způsobem nebo podobně, jak to bude v případě
všech ostatních relativních sentientních entit. Kde bys ty vzpomínky odložil?
Také do Univerzality povšechnosti, aby netížily nikoho, včetně Tebe? Během
diskuse o této záležitosti Martina s Petrou dospěly k závěru, že po eliminaci
negativního stavu by pozitivní stav měl být ‚pozitivnější než pozitivní‘, protože
by ho vůbec netížily původní nezodpovězené otázky. Monika z České republiky
by Tě potom chtěla poprosit, abys vysvětlil pojem meditace a co znamená
z pozice pozitivního stavu a jak by byl tento pojem charakterizován; a také, zda
je nějaký rozdíl mezi stavem meditace a uvažováním, myšlením nebo
rozjímáním o Novém zjevení Pána Ježíše Krista všeobecně.
Později ve stejný den jsem dostal nějaké další otázky. Tentokrát je položili Tvoji
představitelé zde ve starých dobrých USA. Michael Maldonado Ti předložil
k úvaze čtyři otázky: 1) Vykonávají všichni lidé během spánku (nebo v nevědomé
modalitě) pozitivní práci pro Pána Ježíše Krista, směřující k ukončení
negativního stavu, nebo existuje obrácené paralelní úsilí těch, kteří pocházejí
z negativního stavu, směřujíce k negativnějším výsledkům? 2) Existuje vůbec
nějaký společný jmenovatel, který lze v této době zjevit, u těch lidí, kteří mají
podobné poruchy spánku, nebo nějaký společný jmenovatel týkající se typu úsilí
nebo vykonané práce (například u všech těch, kteří mají epilepsii, insomnii,
narkolepsii atd.)? 3) Je kontrola poruch spánku léky vždy kontraproduktivní
vzhledem k ‚účelu‘, který poskytují neřízenou nebo nekontrolovanou poruchou
(v souvislosti s cílem buď eliminace negativního stavu, nebo jeho prodloužení)
typičtí lidé? Tvoji představitelé? 4) A nakonec, existují nějaké poruchy spánku
na jiných „planetách“ pseudostvoření? Další otázka přišla od doktorky Ardyth
498

Noremové: Vzhledem k tomu, že pseudotvůrci vytvořili tuto smrtelnou zápletku,
kterou nazýváme lidský život, jaká je nyní úroveň a charakter jejich zapojení do
rozplétání negativní struktury lidského života? Jak se Pán Ježíš Kristus podílí na
této práci? A existují způsoby, jakými se nám jako představitelům radí zúčastnit
se té práce? mnohému z tohoto byl věnován poslední Dialog, možná ale existuje
více informací ohledně toho, jak byly „zmanipulovány“ lidské systémy, jak byly
uzamčeny v odloučenosti a negativitě, a jak můžeme my přispět k urychlenému
léčení. Ještě později téhož dne přišla další otázka ze Slovenska (od Mirka Leška).
Ptá se následující: V předcházejících Dialozích, které se věnovaly záležitosti
pravého ‚já jsem‘ versus ‚ego‘, Pán Ježíš Kristus zdůrazňuje, že vy jste ti, kdo
rozhoduje, zda budete fungovat ze svého pravého ‚já jsem‘, nebo ze svého ‚ega‘.
Vysvětli, prosím Tě, blíže ‚přepínací mechanismus‘ mezi pravým ‚já jsem‘ a
‚egem‘. Kdo je to ‚vy‘ (zde na planetě Nula), kdo rozhoduje, na který modus se
přepne? Kdo má v tomto případě právo rozhodování. Kdo bude ‚souzen‘
vzhledem k tomu, že ten, kdo učiní takové rozhodnutí, nese zodpovědnost ‚ego‘, pravé ‚já jsem‘ nebo ‚vy‘? Kromě toho, je možné, že ačkoli někdy dokonce
si vědomě uvědomujeme, že jsme pod vládou našich stavů ega a pokoušíme se
přepnout na naše pravé ‚já jsem‘ a žádáme o to, nějak nejsme v tomto úsilí
úspěšní. Konec otázek. Zdá se mi, že lidé by chtěli vědět stále víc, než zjevuješ
v každém jednotlivém čase během zaznamenávání těchto Dialogů,
Samozřejmě, než se budeme věnovat těmto otázkám a tomu, zda si zasluhují
Tvé odpovědi, snad máš něco Ty, co bys chtěl nejdříve posoudit. Máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, když se ti tyto otázky, takříkajíc, dostaly na stůl,
je jasné, že by bylo vhodné je zodpovědět na platformě těchto Dialogů; i když
by odpovědi na některé z nich měly být zřejmé každému, kdo má alespoň
trochu smysl pro to, jak logicky odvodit tyto odpovědi ze všeho, co bylo
doposud zjeveno v Mém Novém zjevení. Na druhou stranu je jasné, že
požadavek, aby vynakládali samostatně úsilí na proces zodpovězení svých
vlastních otázek ze Mě v nich, nebo na důkladnou kontrolu, zda by Mně jejich
otázky měly být předloženy skrze tebe, Petře, ještě nepronikla do jejich
vědomého uvědomění. Přece jen, majíce typickou lidskou přirozenost, někteří
lidé, dokonce Moji praví představitelé, budou tento důležitý požadavek
ignorovat bez ohledu na to, kolikrát je jim připomínán. V tomto ohledu existuje
duchovní nebezpečí nabytí závislosti na vnějších vstupech, namísto na jejich
vlastním niterném vstupu v tomto ohledu. Když získají takovou závislost, v tom
případě je past regenerátů nastavena a dotyční se mohou stát jejich otroky
v tom smyslu, že nebudou schopni učinit ani jediný pohyb bez toho, Petře, aby
tě nepožádali, abys Mě poprosil o poskytnutí jim čehokoliv, o čem si myslí, že to
potřebují, pokud jde o odpovědi na jejich otázky. Takže, ještě jednou vás
žádám, nepředkládejte Mi skrze Petra žádné otázky, pokud ode Mne
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nedostanete jasný náznak z vašeho nitra, že se v zájmu všech doporučuje,
abyste tak učinili. Jestliže se nebudete řídit touto radou, v budoucnu nebudou
vaše otázky na platformě těchto Dialogů zodpovězeny. Toto rozhodnutí bylo
učiněno ve vašem vlastním zájmu, v zájmu vaší vlastní duchovní nezávislosti a
spoléhání se na svou vlastní intuici a na Mne ve vás.
Výše uvedený důležitý požadavek nás přivádí k něčemu, co je potřebné uvést
do vaší pozornosti (do pozornosti všech čtenářů těchto Dialogů) v této
konkrétní době. Nacházíme se v procesu uzavírání jedné důležité kapitoly fáze
aktuálně probíhajícího posunu. Kvůli tomu také probíhají přípravy na zahájení
další důležité fáze tohoto posunu. V té fázi bude velmi zdůrazněna a potřeba
důležitost vaší schopnosti být soběstační ve všech aspektech vašeho života, a
především při hledání vašich vlastních odpovědí na vaše vlastní otázky bez
jakékoliv mediace. Potřebujete se naučit reflektovat uspořádání, které existuje
v pozitivním stavu. Jestliže jste uprostřed pozitivního stavu, je zřejmé, že si
všemi způsoby vašich osobních a individuálních životů máte osvojit životní styl
pozitivního stavu. Poněvadž v pozitivním stavu je každý ve všech aspektech
svého pravého života plně soběstačný, a jestliže mají nějaké otázky, přistupují
ke Mně přímo, aby na ně dostali odpovědi, bez toho, aby žádali nějakou třetí
osobu, aby to udělala jeho jménem, musíte se snažit být jako oni. Tato správná
tendence vás bude držet mimo vliv negativního stavu a jeho renegáty, jejichž
ne-život je založen na závislosti a na zprostředkování skrze někoho jiného, kdo
má postavení pseudoautority.
Ze strany renegátů můžete během zahajování této nové fáze probíhajícího
posunu očekávat jednu věc. Budou vynakládat všemožné úsilí, aby vás
pokoušeli, abyste se nespoléhali na sebe ve všech aspektech vašeho života,
nebo alespoň v některých aspektech vašeho života, ale abyste se místo toho,
pod pláštíkem vaší neschopnosti nebo nevhodnosti být takový nebo to dělat,
spoléhali na nějaké vnější činitele. Renegáti tedy budou dělat všechno, co je
v jejich moci, aby živili vaši závislost na někom jiném nebo na něčem jiném, a ne
na vás samotných. Kdyby mohli ve svém úsilí uspět, nejenže by vás drželi mimo
pozitivní stav, ale byli by schopni využít všechny vaše energie pro své vlastní
negativní účely.
Protože jsou charakter, struktura a obsah následující fáze probíhajícího posunu
takové, že vás uvádějí do pozice plného spoléhání se na sebe, je zřejmé, že
dochází ke stále většímu posunu směrem ke kladení vašich vlastních otázek a
získávání vašich vlastních odpovědí, s jejich následným sdílením se všemi
zainteresovanými, bez jakýchkoli známek vnucení, nátlaku nebo žádosti, aby
naslouchali nebo aby poslouchali cokoliv, co s nimi sdílíte. Tento požadavek
bude mít za následek menší četnost vedení těchto Dialogů. K vedení takových
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Dialogů bude docházet jen a pouze tehdy, když vyvstanou otázky skutečného a
ryzího multivesmírného významu a jen když tazatelům bude jasně naznačeno,
že je potřebné je zodpovědět na platformě těchto Dialogů. Období realizace a
praktikování toho, co je obsaženo v těchto Dialozích a v Mém Novém zjevení
všeobecně, je na dosah. Proto dochází také k posunu od kladení otázek (nebo
k jejich kladení, ale získávání odpovědí na ně ze všeho, co bylo do této chvíle
zjeveno v Mém Novém zjevení) k realizaci a praktikování všech principů a idejí
Nové zjevení. V tomto smyslu je zřejmé, že také vy se potřebujete naučit
ověřovat si pravdivost jakýchkoli odpovědí, které můžete dostat ze svého
vlastního nitra, pomocí všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. Jak bylo
několikrát uvedeno předtím, jestliže vaše odpovědi plně a kompletně
zachovávají principy a ideje Mého Nového zjevení, v tom případě si můžete být
jisti, že přicházejí ode Mne. Jinak by přicházeli z podvodného zdroje.
Máte zde tedy tři důležité zdroje získávání odpovědí na vaše otázky. Prvním je
vaše vlastní nitro, vaše vlastní úsilí a intuice; druhým je vyhledávání těchto
odpovědí v Mém Novém zjevení nebo jejich odvození z Mého Nového zjevení
(využívajíce vaše deduktivní schopnosti) ve všech jeho třech zdrojích; a třetím je
to, že jestliže mají vaše otázky skutečně multivesmírný význam, odpovědi
budete dostávat na platformě těchto Dialogů, pokud bude Peter k dispozici na
tuto důležitou práci. Jestliže ale Peter na tuto důležitou práci už nebude
k dispozici (například po jeho odvolání, nebo z nějakých jiných důležitých
důvodů - ať by byly jakékoliv) nebo jestliže už z jakýchkoli důvodů pomine
období na vedení takových Dialogů, v tom případě budou během zbytku vašich
životů na planetě Nula k dispozici pouze první dva zdroje na zodpovězení vašich
otázek. Koneckonců, různé rozdílné fáze tohoto posunu si budou vyžadovat
odlišný přístup. Je celkem představitelné, že v jednom bodě vašeho času už více
nebude vedení takových dialogů kvůli odlišným duchovním potřebám a
požadavkům možné nebo potřebné. Toto jsou důležité požadavky následující
fáze probíhajícího posunu. Vezměte si to, prosím vás, k srdci! Je to velmi
důležité! A toto je všechno, čím jsem chtěl dnes přispět.
Peter: Moc Ti děkuji za toto důležité osvětlení.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní můžeme přejít k odpovědím na
všechny položené otázky. Odpovíme na ně postupně tak, jak k tobě přicházely,
Petře. Začněme otázkou L. Beranové. Budu si pamatovat pseudojsoucno a
pseudobytí negativního stavu a lidského ne-života se všemi jejich krutostmi a
ohavnostmi poté, co budou navěky eliminovány a všechny jejich zkušenosti
budou uloženy v Univerzalitě povšechnosti? Odpověď na tuto otázku závisí na
tom, z jaké modality vnímání reality se na to díváte. V určitém smyslu můžete
říci, že odpovědí je ‚ano‘ i ‚ne‘. Pamatujete se, co jsem v dávné minulosti (ve
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vašem pojímání času) řekl o této záležitosti (ve Starém zákonu Bible)? Že si
nevzpomenu na jejich hříchy. Co vám toto prohlášení říká? Že neexistuje žádná
potřeba pamatovat si cokoliv tohoto charakteru. Proč je to tak? Protože, jak si
pamatujete z předcházejících Dialogů, pseudojsoucno a pseudobytí negativního
stavu a jeho lidského ne-života z pozice Mé Absolutní Pozitivity neregistruji jako
pravou realitu; nebo, jednoduše řečeno, v pravé realitě Mého Absolutního
Stavu to neexistuje, protože je to jen iluze zfabrikovaná relativními sentientními
myslemi. Proto z tohoto hlediska si není co pamatovat nebo uchovat v Mé
Paměti.
Situace ale není taková jednoduchá. Toto hledisko lze považovat za objektivní
způsob vnímání reality. Na druhou stranu, jak vidí tuto situaci subjektivní
způsob? Mé sestoupení (obrazně řečeno) na úroveň relativních sentientních
entit, které se nacházejí v jejich vlastní subjektivní modalitě, Mě dostává na
jejich úroveň vnímání, chápání a vzpomínání si. Jak si pamatujete, obzvláště
proto jsem se inkarnoval do jejich relativního života, abych všechno zažil tak,
jak to zažívají oni. Z jejich pozice, z pozice relativního, jsem učinil slib, že
vymažu všechny vzpomínky týkající se čehokoliv, co je obsaženo v negativním
stavu a v jeho lidském ne-životě. Jestliže tedy pohlížím na všechno z jejich
pozice, spadám pod to úplně stejné pravidlo jako oni v tomto ohledu.
Na druhou stranu, jaká by to byla situace, kdybyste se na tuto záležitost
podívali z Pozice Mého Absolutního Poznání všech a všeho? Obsahovala by ta
pozice nějaké vzpomínky na negativní stav a na lidský ne-život? Samozřejmě, že
by obsahovala, pro Mne osobně by to však nebyl rušivý jev, protože, za prvé, Já
jsem dal Své Vlastní Dovolení, aby vůbec vešla iluze negativního stavu a jeho
lidského ne-života do své vlastní pseudoreality; a za druhé, Absolutní Poznání
důvodů takového dovolení a jeho výsledku a užitku, které by sloužilo ve
prospěch všech, by daleko převažovalo jakoukoliv možnou újmu za to, že bych
v Sobě měl takové vzpomínky. Já bych se na ně díval jako na něco, co bylo
nezbytné pro zachování zdravého rozumu všech sentientních entit a pro
poskytnutí jim absolutní svobodné volby při jejich konečném zvolení si plnosti a
kompletnosti pravého života pozitivního stavu. Kdyby neměl existovat žádný
jiný způsob pro nastolení této plnosti a kompletnosti, v tom případě by
dovolení něčeho takového, jako je negativní stav a jeho lidský ne-život, bylo
v zájmu velice vznešené a dobré věci. Jak tedy z tohoto faktu vidíte, vynalezení,
aktivace a uvedení do pohybu negativního stavu a jeho lidského ne-života byly
v podstatě dovoleny v zájmu dobré věci. Protože je to dobré, dobrota toho je
nakonec pozitivní.
V Mé Absolutní Mysli tedy není v nich obsaženo nic negativního, protože to, co
se počítá, je konečný výsledek, a ne jeho přechodný proces a manifestace.
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Proto jediné podmínky, které budou v tomto smyslu zachovány, budou vždy a
výlučně dobré a pozitivní. Jak z tohoto popisu vidíte, nejen Já, ve svém
Absolutním Poznání a Vzpomínání, ale i všechny sentientní entity se budou
dívat pamatovat si pouze výsledky, a ne jejich přechodné a dočasné procesy a
manifestace. Poněvadž jsou výsledky v tomto ohledu vždy pozitivní a dobré,
jejich vzpomínky budou také vždy dobré a pozitivní. V tomto smyslu nebude nic
negativní, špatné, zlé nebo nepravdivé, co by se dalo pamatovat. Takto lze
interpretovat Můj slib, že vymažu jejich provinění, jakož i jejich vzpomínky na
ně.
Ze všeho výše uvedeného můžete usoudit, že předpoklad Martiny a Petry, že
pozitivní stav bude pozitivnější po získání všech odpovědí na existenciální
otázka a poté, co negativní stav a lidský ne-život už více nebudou, je správný. Je
jen logické předpokládat, že jestliže pozitivní stav v současnosti není ve stavu,
procesu a kondici plnosti a kompletnosti, a jestliže je zatížen ne-životem
negativního stavu a lidským ne-životem, v tom případě je i jeho pozitivita
nekompletní. Koneckonců, slova ‚plnost a kompletnost‘ nic nevylučují. Na
druhou stranu, absence této plnosti a kompletnosti znemožňuje, aby cokoli
plně a kompletně manifestovalo svou přirozenost. Proto, v tomto smyslu, jen
co bude nastolena plnost a kompletnost pozitivního stavu, bude pozitivnější
nebo bude plně a kompletně pozitivní, převyšujíc cokoliv, co existuje
v současné době. Proto můžete společně s Martinou a Petrou říci, že pozitivní
stav bude pozitivnější než pozitivní. Toto je velmi pěkná metafora.
Nyní se věnujme otázce Moniky. Odpověď na její otázku by měla být naprosto
zřejmá ze všeho, co je obsaženo v knihách Nového zjevení. Z pozice pozitivního
stavu, protože všichni jeho obyvatelé jsou neustále ve stavu niternosti, můžete
říci, že jsou neustále ve stavu meditace. Niternost se rovná meditace.
V pozitivním stavu mají meditace, hloubání, rozjímání, uvažování o něčem,
přemýšlení o něčem atd. stejný smysl a konotaci. V tomto smyslu tedy
v pozitivním stavu neexistuje žádný rozdíl mezi meditací, hloubáním,
rozjímáním, přemýšlením, uvažováním atd., protože toto všechno se odehrává
ve stavu niternosti každého. U lidí na planetě Nula nebo u obyvatel zóny
vymístění je situace jiná. V jejich případě, jelikož byli odkloněni od stavu své
niternosti a umístěni do stavu své vnějškovosti, aby navázali jakýkoliv kontakt
se svým niterným stavem, byly vynalezeny komplikované metody, které
předepisují nebo poskytují každému způsob, jak takový kontakt uskutečnit.
Takové metody a postupy byly shrnuty pod názvem meditace (například
transcendentní meditace). Abyste meditovali, musíte dělat určité speciální věci,
které by vás uvedli do stavu ponoření se do sebe, ve kterém můžete být
schopni se kontaktovat se svou vlastní niterností. Tyto metody a praktiky se
staly rituálními a dogmatickými prostředky, jimiž toho lze dosáhnout. Proto je
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kdysi úplně a kompletně převzal negativní stav a staly se samy o sobě
negativními, vytvářejíce v těch, kteří je praktikují, velice falešný dojem, že jsou
ve stavu své vlastní niternosti, zatímco ve skutečnosti jsou ve falešném stavu
pseudo-niternosti.
Na druhou stranu, z typické lidské perspektivy, když o tom hloubáte, nebo když
přemýšlíte, nebo rozjímáte o něčem, nevyžaduje si to od vás, abyste
podstupovali tyto pracné kroky, které by vám umožnili, aby docházelo
k hloubání nebo přemýšlení nebo rozjímání. V lidském pojímání je tedy rozdíl
mezi meditací a mezi rozjímáním, hloubáním a přemýšlením, protože lidé
nejsou ve stavu své niternosti, jak je to v pozitivním stavu. S vámi, Mými
pravými představiteli, je však situace poněkud jiná. Vy už více nepotřebujete
procházet složitými kroky, rituály a postupy, abyste meditovali, přemýšleli,
hloubali a rozjímali o čemkoliv, nejen o Mém Novém zjevení. Tím, že máte Mé
Nové zjevení, přemýšlením, hloubáním nebo rozjímáním o něm nebo
soustředěním se na jeho ideje automaticky navozujete stav meditace nebo,
lépe a vhodněji řečeno, stav vaší niternosti. Tímto faktorem se přibližujete
pravému životu pozitivního stavu. V tomto ohledu tedy pro ty z vás, kteří čtou a
bezpodmínečně přijímají Mé Nové zjevení, neexistuje žádný rozdíl mezi
chápáním významu a stavem meditace, přemýšlení, hloubání, rozvažování nebo
rozjímání. pro vás je to jedno. Tato vaše situace reflektuje vaše bytí uprostřed
Mého pozitivního stavu.
Věnujme se nyní otázkám Michaela Maldonada. Jak víš, různí jedinci musí ve
svém jedinečném a neopakovatelném osobnostním uzpůsobení a ve svých
vlastních specifických rolích, pověřeních a pozicích velmi rozdílně přispět
k výsledku negativního stavu a jeho lidského ne-života. V tomto smyslu jsou
jejich energie nebo jejich práce plně využity pro tento důležitý duchovní účel.
Jaké jsou faktory přispívající k tomuto výsledku? Na jednu stranu, pro pravé
představitele pozitivního stavu (ať už veřejné, nebo skryté), je to vykonávat
důležitou práci pro Mne a pro Můj pozitivní stav ve všech aspektech a stavech
jejich životů. Proto, když spí nebo když jsou v jakémkoliv jiném vědomém nebo
nevědomém režimu, všechna jejich práce slouží k ukončení negativního stavu.
Na druhou stranu, jestliže je něčí rolí, pověřením a pozicí být představitelem
negativního stavu, v tom případě jeho/její práce v jakémkoliv módu (během
spánku nebo v jakémkoli nevědomém či vědomém módu) slouží vítězství
negativního stavu na planetě Nula i jinde. Takže, ano, někteří jedinci vykonávají
pozitivní práci s cílem ukončit negativní stav, a někteří práci směřující k jeho
vítězství. Mějte však, prosím vás, na paměti, že ti jedinci, rolí kterých je
přispívat všemi svými skutky a snahami k vítězství negativního stavu, nakonec
také přispívají k pozitivnímu výsledku všeho týkajícího se tohoto cyklu času/
504

stavu/procesu. Koneckonců, jak si pamatujete, přesně v tom okamžiku, co
negativní stav pseudozvítězí, podepíše si tím svůj vlastní rozsudek smrti,
protože po tomto pseudovítězství se stane nefunkčním a už více nebude
potřebný. V tom okamžiku ho už více nebude. Z tohoto hlediska tedy můžete
logicky usoudit, že ať dělá kdokoliv cokoliv, ať už během svého spánku, nebo
v nějakém nevědomém či vědomém módu, nakonec každý slouží Mně, s cílem
ukončit negativní stav.
Je zajímavé si všimnout, že uvědomění si těchto skutečností ohledně výsledku
negativního stavu a lidského ne-života znamená, že jeho pseudovítězství je
zcela současně jeho věčným koncem a že to žádným způsobem neodstrašuje
obyvatele zóny vymístění i všechny ostatní propagátory pseudověci negativního
stavu od vynakládání všemožného úsilí, aby dosáhli bodu svého
pseudovítězství. Jednoduše řečeno, nevěří, že se něco takového může stát - ať
jim tyto skutečnosti jakkoliv často připomínáte. Jednak ale bude toto poznání a
uvědomění využito v okamžiku pseudovítězství a konce negativního stavu (k
čemuž dojde zcela současně) na otevření jejich pamětí a na to, aby si uvědomili
svůj dobrovolný status své účasti ve všem, co se týká negativního stavu a
lidského ne-života. Takové vědomé uvědomění si těchto skutečností jim značně
ulehčí konverzi zpět do pozitivního stavu, kam, koneckonců, každý patří.
V odpovědi na druhou Michaelovu otázku, ohledně společných rysů
s podobnými typy poruch spánku, nebo nějakých společných rysů, pokud jde o
typ vynakládaného úsilí nebo vykonávané práce, lze říci, že jediné společné rysy
lze najít v jejich symptomech a v tom, jak se projevují navenek. Přesně tam ale
tato podobnost končí. Důvody, proč se někdo rozhodl mít takové poruchy
spánku a jaký typ úsilí vyvíjí nebo jaký druh práce vykonává tím, že má takové
poruchy spánku, nebo jakému účelu, poučení, ilustraci nebo demonstraci
pomoci nich slouží, jsou nekonečně odlišné. Ve všech jejich aspektech jsou
úplně a kompletně individualizované a zosobněné. Proto je každý jedinec, který
by mohl mít takové poruchy spánku, zodpovědný a povinný skládat účty za to,
že ve svém individuálním stavu a svým individuálním úsilím poprosí Mě, abych
mu/jí zjevil cokoliv, co lze zjevit ohledně potřeb, účelů a výsledků takových
stavů. Mějte však na paměti, prosím, že ve většině případů bylo dohodnuto, že
nic nesmí být zpřístupněno poznání, co se týká duchovních příčinných faktorů
takových stavů, dokud nedojde k odvolání z planety Nula. Takovým předčasným
poznáním by mohla být ohrožena efektivita práce nebo důležité specifické
poučení poskytované takovými stavy. Kromě toho jsou na místě bezpečnostní
opatření. Proto nelze o této situaci na platformě těchto Dialogů nic víc povědět.
V odpovědi na Michaelovu třetí otázku, ohledně kontraproduktivity ovládání
poruch spánku léky (on používá termín ‚drugs‘), které jsou pro tento účel
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k dispozici, ještě jednou, zde jde o účel, cíl, důvod atd., kvůli kterému se někdo
rozhodl mít jakoukoliv poruchu spánku, nebo jakoukoliv poruchu vůbec. Ve
velice všeobecném a všestranném smyslu nelze vůbec nic, co umožňuje ovládat
nějaký poruchový stav, a tím faktorem umožňuje jakémukoliv jedinci vykonávat
užitečnou práci nebo povolání a vést relativně normální život v porovnání se
všemi ostatními, kteří netrpí takovou poruchou, považovat za
kontraproduktivní. Ve skutečnosti to v takovém případě slouží užitečnému
účelu. Všechno, co slouží užitečnému účelu, je vždy na základě přísunu ode
Mne. Musíte pochopit, že z jistých velmi důležitých duchovních důvodů
umožňuji pro dosažení mnoha pozitivních cílů nebo výsledků využití také
mnoha vnějších prostředků (jako jsou například léky). Nic, co eliminuje nebo
alespoň účinně kontroluje jakýkoliv poruchový stav, nelze považovat za
negativní. Ve skutečnosti je svým výsledkem pozitivní. Protože to je pozitivní,
pochází to ze Mě. Jedním z mnoha důvodů, proč umožňuji tento typ využití
v lidském ne-životě, je ilustrace a demonstrace faktu, že takové vnější
neduchovní prostředky mohou také sloužit pozitivnímu účelu. Co vám říká tato
situace? Jak bylo uvedeno výše, v nejzazším smyslu slouží všechno k ukončení
negativního stavu. Protože základním principem ne-života negativního stavu a
jeho lidského ne-života je všechno nepořádné, potom všechno, co kontroluje
nebo co udržuje tento nepořádek pod kontrolou (ať je jakýkoliv), nebo co
přispívá k jeho odstranění, je velmi produktivní. A jedinci, kteří souhlasili, že
budou mít takové poruchy, ilustrují a demonstrují tento fakt jejich kontroly, a
takovým úsilím poskytují důležité poučení všem.
Odpověď na Michaelovu poslední otázku logicky vyplívá z toho, co bylo řečeno
výše. Jelikož je celé pseudostvoření založeno na pseudoprincipu nepořádnosti,
na každé z jeho ‚planet‘, v každém z jeho stavů, kondic či čehokoli, co má, se
budou určitě také vyskytovat poruchy spánku nebo jakékoli jiné poruchy.
V jistém smyslu, protože ostatní pseudodimenze pseudostvoření jsou v pozici
příčinných faktorů nebo mají konstrukční plán všeho, co se odehrává na
planetě Nula, jejich poruchy jsou mnohem těžší a mnohem výraznější, než
nejhorší možný stav u jakéhokoliv člověka na planetě Nula. Takže, ano,
skutečně mají nanejvýš těžké poruchy spánku či čehokoliv, s čím tyto poruchy
duchovně souvztaží.
V odpovědi na otázku Ardyth, ohledně současné úrovně a charakteru zapojení
pseudotvůrců na rozpletení negativní struktury lidského života a ohledně toho,
jak se Já podílím na té práci a zda existují způsoby, jakými se vám jako Mým
představitelům doporučuje podílet se na této práci, si uvědomte, že v poznání
všech aspektů tohoto procesu se skrývá značná míra duchovního nebezpečí.
Části ‚jak‘ a ‚charakteru‘ této otázky jsou nejcitlivější, protože kdybych je měl
popsat, renegátům a jejich poskokům by to poskytlo všechny nevyhnutelné
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informace, které tak zoufale hledají, aby zmařili nebo velmi ztížili uskutečnění
této důležité práce. Renegáti vědí velmi dobře, že konečný výsledek osudu
jejich negativního ne-života závisí na tom, do jaké míry bude tato práce
úspěšná. Úspěšné završení procesu tohoto rozplétání znamená jejich konec.
Proto hledají všemožné způsoby, které by jim poskytli buď úplně podkopat tuto
práci nebo ji hatit v největší možné míře, aby mohl být její výsledek na neurčito
odložen. I když mohu vám sdělit jednu věc: Existuje zvláštní skupina renegátů,
jejichž pověřením je lákat Mé představitele, aby pokládali takový typ otázek, na
které by jim odpovědi poskytly vodítko ohledně skutků Mé Božské
Prozřetelnosti ve věci ukončení ne-života negativního stavu a lidského neživota, aby mohli těmto skutkům zabránit. Buďte tedy velice, velice opatrní
ohledně toho, jaké typy otázek kladete.
Jediné, co lze o tomto úsilí povědět, je to, že pseudotvůrci, za Mé plné účasti,
jakož i za plné účasti všech členů Nového vesmíru, vynakládají všemožné úsilí,
aby rozpletli nejen negativní strukturu takzvaného lidského života, ale také
veškerý negativní stav. Koneckonců, takové úsilí nemůže být omezeno jen na
výsledek lidského ne-života. Hlavní úsilí musí v tomto ohledu směřovat
k eliminaci veškerého negativního stavu a následně jeho lidského ne-života.
Jedno závisí na druhém.
Vaše spoluúčast na této práci v roli Mých pravých představitelů spočívá výlučně
v tom, jak fungujete, jak se chováte, jednáte, navazujete vztahy, hovoříte,
myslíte, cítíte, projevujete své pocity, co chcete a jak jednáte se Mnou, sami se
sebou a s každým jiným. Jestliže je toto založeno na přijetí a praktikování všech
principů Mého Nového zjevení, plníte si svou zodpovědnost nebo, lépe řečeno,
přispíváte k rozpletení negativní struktury, konkrétně lidských aspektů vaší
přirozenosti a přirozenosti lidského ne-života a ne-života negativního stavu
všeobecně. Zároveň, metody, dynamika a procesy této činnosti jsou
zakořeněny v tom, z jaké pozice v tomto ohledu fungujete. Abyste skutečně
přispěli k této vznešené věci, vaše snaha by měla směřovat zcela k fungování u
pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, s plnou kontrolou vašich lidských stavů ega.
Čím víc fungujete z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, tím více přispíváte
k tomuto rozpletení. Na druhou stranu, vždy, když přepnete na fungování
z pozice svého ega, tím fungováním posilujete tuto smrtelnou zápletku a
následně přispíváte k prodlužování ne-života negativního stavu.
Záležitost přepínání mezi vaším pravým ‚já jsem‘ a vaším ‚egem‘ nás přivádí
k otázkám položeným Mirkom Leškom. Jaký je přepínací mechanismus, pomocí
kterého dochází k takovému přepínání, a kdo rozhoduje o tom, do kterého
módu se přepne; nebo kdo má právo takového rozhodování a kdo je tedy
považován za zodpovědného a kdo je souzen za taková rozhodnutí? Toto jsou
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všechno hluboce duchovní, mystické a filosofické otázky, týkající se povahy,
struktury, dynamiky a funkcí sentientních myslí všeobecně, a především
lidských pseudosentientních myslí. Abyste správně pochopili komplikovanost
tohoto uspořádání, potřebujeme se věnovat některým obecným strukturálním
schématům sentientní mysli všeobecně, a zejména lidské pseudosentientní
mysli.
Začneme definicí pojmu ‚individualita‘. Z duchovního hlediska je individualita
jedinečný konglomerát aspektů, stavů, dynamiky, procesů a podmínek,
prostřednictvím kterých sentientní mysl projevuje své individualizované a
zosobněné jsoucno a bytí. Tento konglomerát reflektuje ve své relativní kondici
Moji Absolutní Individualitu ve všech Jejích Aspektech, Stavech, Dynamice,
Procesech a Podmínkách. Aby se uskutečnilo toto projevování, individualita je
vybavena určitými nástroji, stavebními bloky a strukturálními komponenty,
které každému jedinci umožňují, aby byl ve své vlastní individualitě tím, čím je.
Ve svém konglomerátním stavu tedy individualita pozůstává, jak víte, ze své
vlastní individualizované a zosobněné duchovní mysli, vnitřní mysli a vnější
mysli. V jejich sjednocující a sjednocené kondici tvoří realitu jsoucna a bytí
individualizované jedné sentientní mysli. Centrálním jádrem této mysli je plné
vědomé uvědomění si sebeuvědomění. Je zakořeněno v sebeuvědomělém (v
jeho stavech a procesech) pravém ‚já jsem‘. Všechny funkce a všechno ostatní
je všeobsažně určováno a řízeno z pozice toho sebeuvědomělého ‚já jsem‘.
Protože toto ‚já jsem‘, co se týká jeho struktury a přirozenosti, pochází
z Přirozenosti a Struktury Mého Absolutního ‚JÁ JSEM‘, jeho celý obsah a
význam je ryzí pozitivitou a dobrotou, pramenící z Mé Absolutní Pozitivity a
Dobroty. Proto pokud kdokoliv funguje ze svého pravého ‚já jsem‘, funguje
pouze pozitivním a dobrým způsobem; to znamená, že v tom případě funguje
ze Mne.
Toto je uspořádání existující v pozitivním stavu. Pokud toto uspořádání
přetrvává dále neoslabeno, negativní stav nemá žádnou šanci se ujmout v mysli
kohokoliv. Aby došlo k vynalezení, aktivaci, nastolení a plné manifestaci neživota negativního stavu a jeho lidského ne-života, bylo nutné přijít s ideou
něčeho úplně jiného, než bylo existující uspořádání pozitivního stavu. Proto,
jestliže je centrálním jádrem života uvědomění si sebeuvědomělého ‚já jsem‘ a
jestliže je všechno ve jsoucnu a bytí řízeno a určováno funkcemi tohoto
sebeuvědomělého ‚já jsem‘, v tom případě bylo nevyhnutelné vynalézt stav,
který by měl totálně odlišné uspořádání. V tomto odlišném uspořádání
uvědomění, že existuje něco takového jako sebeuvědomělé ‚já jsem‘ a jeho
určující a řídící pozice, je izolováno, separováno, potlačeno a uvedeno do
nevědomé modality a následně nahrazeno něčím, co se podobá pravému ‚já
jsem‘ v tom, že je to schopno tvrdit nebo přemýšlet o sobě jako o ‚já jsem‘, co
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však přesto nemá žádné ponětí, o co ohledně všech nebo všeho, včetně jeho
samotného, jde. Jak byste byli schopni správně řídit všechny aspekty vašeho
života, jestliže nevíte, o čem všem je život a všechno ostatní, co se týká života
všeobecně? Tato náhrada pravého ‚já jsem‘ byla nazvána ‚ego‘. Toto ego bylo
uvedeno do řídící pozice všech aspektů pseudoživota a lidského ne-života.
Zároveň bylo uvedeno do nepřátelské pozice vůči pravému ‚já jsem‘, aby nic
z pravého ‚já jsem‘ nemohlo ovlivňovat funkci ‚ega‘. Bylo ustaveno nepřetržité
nepřátelství mezi pravým ‚já jsem‘ a ‚egem‘.
Faktor nepřátelství je obsažen v symbolickém znázornění událostí, které se
udály v Rajské zahradě. Jak si pamatujete, hadovi jsem řekl následující slova: ‚A
položím nepřátelství mezi tebe a ženu, a mezi tvé potomstvo a její Potomstvo.‘
(Genesis 3:15). V této konkrétní konotaci had představuje ‚ego‘, a žena a její
Potomstvo představuje pravé ‚já jsem‘, ve kterém sídlím Já (Potomstvo).
Jak z těchto faktů vidíte, mezi pravým ‚já jsem‘ a ‚egem‘, nebo mezi pozitivním
stavem a stavem negativním není možný žádný kompromis; nebo mezi
typickým lidským ne-životem a pravým životem každého ‚já jsem‘ v kterémkoliv
z jeho aspektů a manifestací. Had v tomto případě představuje také uměle
vybudovanou pseudomysl v jejím pseudosjednocujícím stavu, která pozůstává
ze své vlastní pseudoduchovní mysli, pseudovnitřní mysli a pseudovnější mysli.
Tato pseudomysl je navrstvena na pravou mysl a faktorem toho stavu
navrstvení je pravá mysl ve všech svých aspektech pochována pod pseudomyslí.
Centrálním řídícím a rozhodujícím jádrem této pseudomysli je ve všech jejích
aspektech ‚ego‘. Aby toto ego správně fungovalo, stále potřebuje mít kontrolu
a potřebuje držet všechny aspekty pravé mysli, zakořeněné v ‚já jsem‘ pravé
mysli, v nevědomém režimu. proto si ohromná většina obyvatel negativního
stavu a lidského ne-života vůbec toto uspořádání vědomě neuvědomuje. Toto
byl jediný způsob, jak by mohly prosperovat ne-život negativního stavu a jeho
lidský ne-život v jejich vlastním pseudojsoucnu a pseudobytí.
Jak tedy z tohoto uspořádání vidíte, v negativním stavu a v lidském ne-životě
máme následující strukturu, pokud jde o jejich individuality: Pravou sentientní
mysl s jejím jádrem jako pravým ‚já jsem‘, která je/které jsou v nedostupném a
nevědomém režimu; pseudosentientní mysl s jejím jádrem jako falešným ‚já
jsem‘ nebo jejím ‚egem‘, která je/které jsou v dostupném a vědomém režimu; a
jejich schopnost fungovat jen z pozice jejich vědomého režimu zakořeněného
v jejich stavech ega. Vždycky, když někdo v negativním stavu a v lidském životě
řekne ‚já jsem‘, uvědomění si takového ‚já jsem‘ nepochází z jeho/jejího
pravého ‚já jsem‘, ale ze schopnosti jeho/jejího ega pojímat se jakoby bylo svým
vlastním ‚já jsem‘. Tito lidé tedy nemají žádný jiný dojem a přesvědčení, než že
fungují ze svého pravého ‚já jsem‘. Koneckonců, jsou schopni říci slova ‚já jsem‘.
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Situace se však úplně změní, jen co si vědomě uvědomíte toto uspořádání,
existující v negativním stavu a v lidských aspektech vaší přirozenosti. V té chvíli,
a toto platí pro ty z vás, kteří jsou Mými představiteli, si začnete toto
uspořádání plně vědomě uvědomovat. Jen co si začnete tyto skutečnosti
vědomě uvědomovat, stanete se zodpovědnými za způsob vašeho fungování buď z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, nebo z pozice vašeho ‚ega‘. V tomto
teoretickém smyslu se ta část vaší individuality, kterou lze nazvat ‚vy‘, stane
zodpovědnou za přepínání. V tomto smyslu lze to ‚vy‘ považovat za vědomě
uvědomělou část vaší celistvosti, která nese nejen poznání, že má ve své
individualitě pravé ‚já jsem‘, jakož i falešné ‚já jsem‘, nebo ‚ego‘, ale která je
prostřednictvím své vůle a touhy také zodpovědná za přepínání z jednoho
režimu na druhý. Jen co si vědomě uvědomíte tuto situaci, vaše vůle, vaše
sklony, vaše chtění, vaše touhy a podobné atributy ve vás rozhodnou, ze které
pozice budete fungovat.
V tomto smyslu to ani tak není hmatatelné uvědomění si jádra vaší pravé
sentientní mysli - vašeho pravého ‚já jsem‘, jako spíše to, jak a jakým způsobem
projevujete svou individualitu, postoje a funkce. Jestliže ve svém chování,
postoji a ve všem ostatním projevujete takové vlastnosti jako maximální
laskavost, lásku, respekt, toleranci, uznání, vděčnost, povděčnost, ocenění,
soucit, empatii, milosrdenství, odpuštění, pochopení, skromnost, pokoru,
poníženost, trpělivost, vytrvalost, odhodlání, dobrotu a všechny ostatní
podobné rysy a vlastnosti a jestliže je připíšete Mně, že jsou dary ode Mne,
Který/Která jsem v jejich Absolutním Stavu, v tom případě fungujete ze svého
pravého ‚já jsem‘, a nakonec ze Mě ve vás. Na druhou stranu, vždy, když
projevíte ve svém chování, postoji a ve všem ostatním takové vlastnosti a rysy
jako hněv, nepřátelství, ničemnost, pomstychtivost, nenávist, sobectví,
neochotu odpouštět, zášť, neúctu, intoleranci, bezcitnost, bezohlednost,
hrubost, sebezbožňování, chvastounství, aroganci a všechny podobné negativní
vlastnosti a rysy, považujíce se za více důležité, zvláštní, jiné, výjimečné,
záslužné a podobně, než je kdokoliv jiný, v tom případě fungujete z pozice
vašeho ega.
Na základě těchto skutečností můžete říci, že zodpovědnost za všechny tyto
faktory spočívá ve vašem vědomém uvědomění si tohoto uspořádání. V tomto
smyslu jste to ‚vy‘, a v tom ‚vy‘ vaše vůle, sklony, chtění a touhy, kdo má právo
rozhodovat a být souzen za taková rozhodnutí a přepínání. Pravé ‚já jsem‘
nemůže být souzeno, protože mu není dána šance plně, ba dokonce ani
částečně se projevit ve vašem životě. Ego je slepé a nedokonalé, neví nic
s jistotou. ‚Ego‘, protože je umělým přechodným a dočasným výtvorem, není
zodpovědné za nic, a proto jej nelze soudit. Pouze ten, kdo si vědomě (jakož i
nevědomě) uvědomuje všechny tyto skutečnosti, je zodpovědný a povinný
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skládat účty za všechna svá rozhodnutí a přepínání. V tom smyslu jste to ‚vy‘,
kdo je v té pozici a roli.
A na závěr, jak je možné, že někdy, i když si vědomě uvědomujete, že jste
ovládáni svými stavy ega a chcete a žádáte o přepnutí na vaše pravé ‚já jsem‘,
jaksi nejste úspěšní ve svých snahách v tomto ohledu? Odpověď na tuto otázku
má ve většině případů individualizovaný a zosobněný charakter. Důvody
takových příležitostných selhání by se velmi lišily od jednoho jedince ke
druhému. Neexistuje žádný všezahrnující, na všechno se hodící důvod pro to,
aby se to stalo. Všechno to závisí na každého osobních a individuálních
úmyslech, motivacích, sklonech, chtění, toužení, přání atd., se kterými se každý
pokouší ovládat své ego a se kterými se pokouší fungovat z pozice svého ‚já
jsem‘. Proto by bylo moudré, abyste vždycky, když se ocitnete v takové kritické
situaci, velmi pečlivě prozkoumali všechny aspekty vašich úmyslů, motivací,
tužeb, přání, chtění, sklonů atd., se kterými přistupujete k tomuto přepínání,
jakož i k vaší žádosti o pomoc při vašich snahách v tomto ohledu.
Na druhou stranu, to, aby došlo k některým selháním v takových případech, je
dovoleno i proto, aby se ilustrovala a demonstrovala tvrdohlavá, nepoddajná,
neohebná, neústupná a neochotná přirozenost negativního stavu a jeho
lidského ne-života. Zároveň to také ukazuje, že bez ohledu na to, kolik selhání
by kdokoliv z Mých představitelů v tomto ohledu zažil, nikdy se nevzdají
vynakládání nepřetržitého úsilí fungovat z pozice svého pravého ‚já jsem‘, tedy
z pozice pozitivního stavu, a nakonec z Mé pozice v sobě. A o to všechno tu jde.
V tomto okamžiku, Petře, bych doporučoval, abychom pro tuto chvíli skončili.
Jdi a dopřej si dlouhý odpočinek a užívej si své dny co možná nejvíce v rámci
tvého křehkého fyzického stavu.
Peter: Děkuji Ti moc za všechny tyto zajímavé odpovědi. Přijmu Tvou radu.
Takže příště - pokud vůbec.
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Dialog 142
25. května 2000
Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat v dalším pojednání na téma ‚já
jsem‘ versus ‚ego‘ a ‚přepínací mechanismus‘. Kromě toho, dostal jsem nějaké
otázky od Erin Martz z USA a Borisa Bellu ze Slovenska. Erin má následující
otázky: Za účelem pochopení překlenutí mezi starými a novými pojmy,
Swedenborg popsal ‚proprium‘ jako stav egoismu, který existuje před
duchovním obrozením. V čem je tento pojem odlišný od stavů ega popsaných
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, kterých se jedinci potřebují zbavit, aby žili
ve svých ‚já jsem‘? Kromě toho, s ohledem na dopad Jeho/Její Nové Přirozenosti
na celé stvoření, bylo nezbytné v té době prodiskutovat koncept ‚manželské
lásky‘, nebo šlo spíše o výtvor Swedenborgových duševních a morálních postojů
(někteří se přeli, zda to byla božsky inspirovaná kniha)? U pojmu manželská
láska hovořil Swedenborg o procesu vzájemného poznávání se manžele a
manželky nejprve z nitra, a až poté z vnějšku, jenž odráží správné duchovní
uspořádání. Zároveň se ale mnohé ideje popsané Swedenborgem v jeho knize
Manželská láska zdály být zaujaty vůči ženám. Zobrazoval společenské klima
své doby, nebo byl tento koncept nevyhnutelným krokem, aby došlo k překlenutí
diskuse Nového zjevení o procesu a významu sexuality v pozitivním stavu?
Konec otázek Erin.
Otázky Borisa Bellu jsou následující (překládám): V Dialogu 130 byl probírán
koncept Univerzality povšechnosti. Chtěl bych vědět, z pozice multivesmírného
významu, jak by mohlo být pro někoho užitečné mít v budoucím cyklu času
potřebu dostat do své pozornosti cokoli vůbec, co bylo prožito během
aktuálního cyklu času/stavu/procesu, prostřednictvím jeho/jejího vstupu do
Univerzality povšechnosti a opětovného prožití a připomenutí si všeho, co bylo
třeba prožít a na co si bylo třeba vzpomenout ohledně toho, co se stalo
v předcházejícím cyklu, jestliže se každý v celém Stvoření poučil, co si nevolit a
jaký nebýt, a jestliže idea odmítnout Pána Ježíše Krista jako jediný Zdroj
věčného života bude vyjmuta a odstraněna z myslí všech sentientních entit ve
Stvoření? A s tímto je spojena další otázka: Můžeme vědět, jaké bude využití
Univerzality povšechnosti pro věčné poučení sentientních entit, které se
zúčastnily aktuálního cyklu času (a které už prožily, co si nevolit a jaký nebýt, a
které se naučily, že si nikdy nemají volit ideu odmítnutí pravého života Pána
Ježíše Krista), nebo co znamená možnost, že entity se budou znovu učit a znovu
si připomínat, co si nevolit do jejich otevřené paměti? Mimochodem, co víme o
paměti jako takové? Bude každá nově stvořená sentientní entita v novém cyklu
času/stavu/procesu prožívat proces učení o neživotě negativního stavu
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z Univerzality povšechnosti, aby idea odmítnout pravý život nebo chtít zažít neživot negativního stavu neměla nijaké místo v plnosti pozitivního stavu, právě
tak, jako učební proces, který bude k dispozici v Univerzalitě povšechnosti?
Konec Borisových otázek. Jak bys chtěl v tomto ohledu postupovat?
Pán Ježíš Kristus: Nejprve si řekněme trochu víc o záležitosti ‚já jsem‘, ‚ego‘, ‚vy‘
a ‚přepínací mechanismus‘ (Mirkova původní otázka, zaznamenaná v Dialogu
141). Pro lidskou mysl je nesmírně těžké pojmout nebo pochopit takové
teoretické konstrukce, jako ‚já jsem‘, ‚ego‘, ‚vy‘, ‚přepínací mechanismus‘ a
podobně zdánlivě abstraktní pojmy. Ve zkušenostním módu lidské mysli
neexistuje ohledně nich nic hmatatelného. Projevují se nebo se odrážejí
v chování, postoji nebo v životním stylu každého. Je však velmi důležité tyto
termíny nebo koncepty správně pochopit, aby se nastolila nejvíce potřebná a
žádoucí pozice, ze které se každý rozhodne fungovat. Kdo nebo co je
koordinačním a/nebo řídícím prvkem mezi nimi? Kdo nebo co je zodpovědný/é
za rozhodovací proces a následný výsledek jakýchkoli skutků, chování, postojů,
vztahů nebo čehokoliv, co máte? Existuje něco v celkovém systému lidské mysli
nebo lidské individuality, co má takovou důležitou roli nebo funkci? Teď vylučuji
z tohoto pojednání jakékoli další sentientní mysli, nacházející se v pozitivním
stavu, protože v jejich případě jim chybějí plně aktivní stavy ega, které by
ovládaly a řídily je nebo jejich rozhodovací proces. Přesto však mají potenciál
pro rozvoj stavů ega. Tento potenciál pramení z ideje, že Mě mohou, pokud si
tak budou přát a pokud si tak zvolí ze své svobodné vůle a volby, odmítnout
jako jediný zdroj svého života, jakož i jakéhokoliv života. V takovém potenciálu
je zakořeněna možnost aktivace ego stavů v nich. Samozřejmě, kdyby si to
zvolili, v tom případě by se ocitli nebo by vypadli do negativního stavu, získali
by stejné strukturální složení jejich mysli, jaké mají všichni ostatní v negativním
stavu a v lidském ne-životě.
V tomto bodě budeme ale hovořit jen o lidské mysli nebo o lidské individualitě,
protože v té mysli nebo individualitě se takzvané abstraktní konstrukce ve
formě ‚já jsem‘, ‚ego‘, ‚vy‘ a ‚přepínací mechanismus‘ projevují nejzřetelněji a
nejhmatatelněji. Ještě jednou, otázkou je, zda existuje něco v lidských
systémech (nebo v systémech jakékoliv sentientní mysli), co přesahuje jakýkoli
z těchto projevů a co je plně řídí, a co je tedy zodpovědné za všechny
rozhodovací procesy a jejich různé výsledky. Pamatujete se na něco, co bylo
zaznamenáno v jednom z dřívějších Dialogů o Mé Absolutní Přirozenosti, a že
existuje neoddělitelná součást Mé Přirozenosti, která nemůže být pojmenována
nebo vyjádřena nebo pochopena nebo pojata žádnou relativní sentientní myslí?
Byla nazvána ‚Nepojmenovatelným Jádrem Mé Absolutní Přirozenosti‘, které je
koncipováno jako integrační, vytvářející, udržující, regulační, řídící a kontrolní
Zdroj všech a všeho ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí (v
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pseudojsoucnu a pseudobytí s výjimkou bytí jejich původcem nebo zdrojem).
Jestliže vezmete do úvahy, že původní relativní mysl byla navržena a
strukturována podle Absolutního Vzoru Mé Absolutní Sentientní Mysli, potom
v tom případě, logicky řečeno, musí rovněž obsahovat ve své struktuře něco, co
přesahuje souhrn všech složek té mysli a co integruje, koordinuje, řídí, ovládá,
reguluje a usměrňuje všechny aspekty té mysli ve všech jejích projevech. Lidská
mysl není výjimkou z tohoto pravidla.
Přesně v té samé míře, v jaké je tento faktor nepojmenovatelný a
nepochopitelný ve Mne, můžete tento překračující stav pojímat jako
nepojmenovatelný a nepochopitelný také v systémech sentientní mysli, jakož i
v lidských systémech. Alespoň, pokud jde o systémy sentientní mysli a lidské
systémy, do nynějška to tak nebylo. V Mém Absolutním Stavu a Kondici zůstane
tento faktor kvůli jejich Absolutní Přirozenosti nepojmenovaný a
nepochopitelný navěky. Na druhou stranu, v případě relativní sentientní mysli a
lidské mysli mohou být kvůli jejich relativnosti některé aspekty tohoto
přesahujícího faktoru pojmenovány a v omezeném smyslu mohou být
pochopeny. Jak vidíte z těchto faktů, hovoříme zde o něčem novém a odlišném.
Do této chvíle nikdo nevěděl, že sentientní mysl, jakož i lidská mysl obsahují ve
svých systémech něco, co lze chápat jako přesahující, koordinační, integrační
kontrolní, regulační a řídící faktor všeho, z čeho se ty systémy skládají. Ale nyní
je čas zjevit tuto důležitou skutečnost. Aktuálnost tohoto zjevení byla určena
tím, že někdo z Mých představitelů, v tomto případě Mirko, přišel s otázkou
tohoto důležitého rozsahu a významu.
Tento přesahující faktor v systému sentientních entit, jakož i lidí se přímo týká a
souvztaží s Mým Nepojmenovatelným a Nepochopitelným Jádrem. Bez jeho
existence by se všechny složky, aspekty, části či cokoliv, co máte, v systémech
sentientních entit a v lidských systémech rozložily a rozpadly. Přesahující pozice
tohoto faktoru slouží i jako ‚přepínací mechanismus‘ mezi tou či onou složkou,
aspektem, stupněm nebo úrovní každé sentientní entity a člověka. Pouze
z pozice tohoto překročení, když dohlížíte, koordinujete, řídíte, regulujete a
určujete každou jednu částečku zmíněných sentientních systémů, se může
takové přepnutí uskutečnit. Jak tedy můžete v lidských pojmech pojímat tento
faktor? Lze najít v lidském slovníku něco, co vám může poskytnout nějakou
představu, o čem tady hovoříme? Jestliže vůbec existuje něco, co přesahuje
všechny své konglomerátní stavy, procesy a podmínky a co je v pozici jejich
koordinace, integrace, určování, regulace a řízení z jakéhokoliv důvodu, který
má, v tom případě je velmi náročné, pokud ne nemožné, najít v lidském
slovníku něco, co by bylo schopno byť i jen vzdáleně popsat charakter toho.
Koneckonců, jaký slovník se nachází uvnitř lidského systému a je jedním
z mnoha složek toho systému, který je řízen zmíněným překračujícím faktorem.
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Nemůžete dost dobře popsat něco, co přesahuje vaše schopnosti chápání a co
je odvozeninou nějaké sekundární složky uvnitř celku vašeho systému.
Nejbližším výrazem, který lze pro náš záměr použít a který lze považovat pouze
za orientační bod pro lidskou mysl, aby cítila, o co tu vlastně jde, by byl
orientační termín ‚specifická a jedinečná individualita‘, která funguje
prostřednictvím a má k dispozici všechny komponenty, aspekty, úrovně,
stupně, části nebo cokoliv, co máte, co má sentientní entita všeobecně a lidská
entita zvlášť; a která to zároveň všechno přesahuje, úplně stejným způsobem,
jako Můj Absolutní Nepojmenovatelný Stav přesahuje všechny a všechno
v absolutním smyslu. Tuto specifickou individualitu lze přirovnat k pojmu ‚vy‘.
Tedy vždycky, když říkáte, že ‚vy jste zodpovědní a povinní skládat účty za
všechno‘, myslíte tím tuto specifickou individualitu, která obsahuje všechno
potřebné pro vykonávání správných voleb a rozhodnutí. Jistým způsobem
můžete říci, že nejpřímějším projevem této specifické individuality je vrozená
schopnost každého racionálně rozlišovat mezi správným a nesprávným (v
lidském ne-životě a v ne-životě negativního stavu) a volit mezi nimi.
Ačkoli v lidském ne-životě a v ne-životě negativního stavu zůstává tato
specifická individualita na jejich nevědomé úrovni, přesto jejich vědomé
uvědomění si své schopnosti volit lze považovat za její přímý projev. Nic není
zřejmější než tento faktor. Takže vždy, když řekneme něco takové jako ‚vy jste
zodpovědni a povinni skládat účty za všechny vaše skutky nebo za to, z jaké
pozice fungujete‘ (zda z vašeho pravého ‚já jsem‘, nebo z vašeho umělého
‚ega‘), odvoláváme se přímo na tuto vaši specifickou individualitu. Právě tato
individualita je tím, kdo je v nejzazším výsledku svých voleb, funkcí a projevů
souzena a posouzena. V tomto smyslu tedy skutečně nezáleží na tom, zda si
někdo v lidském ne-životě a v ne-životě negativního stavu vědomě uvědomuje
či neuvědomuje existenci tohoto přesahujícího faktoru, který jsme orientačně
nazvali ‚specifickou a jedinečnou individualitou‘. Kvůli faktu, že každý si vědomě
uvědomuje svou schopnost volit a měnit se, faktorem vlastnění takové
schopnosti každý funguje z pozice této specifické a jedinečné individuality.
Koneckonců, tato schopnost je jednou z mnoha forem nebo prostředků
konkrétního projevu této individuality. Toto je důvodem, proč jsme tolikrát
uváděli, že každý je zodpovědný a povinný skládat účty za všechno, co se
v jeho/jejím životě děje – bez ohledu na to, co to je, a bez ohledu na to, kdy a
za jakých podmínek se to děje.
Ve své přesahující, koordinační, integrační, řídící, rozhodovací, regulační,
dohlížející a volící pozici je specifická individualita každé sentientní entity, jakož
i každé lidské entity umístěna v neutrálním stavu. Tento stav ji umožňuje
zaměřovat energie jakýmkoli směrem, kterým chce nebo si přeje. Jestliže se
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rozhodne pro fungování z pozice svého ‚já jsem‘ a z pravé sentientní mysli
všeobecně (z nitra duchovní mysli přes vnitřní mysl do vnější mysli), v tom
případě se rozhodne fungovat z pozice pozitivního stavu a ze Mne. Na druhou
stranu, jestliže se z nějakého důvodu rozhodne fungovat z pozice ‚ega‘ a
z falešné pseudomysli (prostřednictvím jejích tří aspektů), v tom případě se
rozhodne fungovat z pozice negativního stavu nebo z pozice typické lidské
přirozenosti. Tak či onak, zodpovědnost leží vždy na přesahující individualitě
každého.
Jako Mým pravým představitelům na planetě Nula, kterým je poprvé dána
výsada poznat tyto skutečnosti, a kteří jsou proto umístěni do pozice přímého
vědomého uvědomění si existence tohoto uspořádání, je vám na základě
tohoto poznání dána příležitost usměrňovat svůj život. Tady jde o to, s čím
nebo s kým ve vás nebo v souhrnu vašeho vlastního jedinečného uzpůsobení se
chcete nebo si přejete se ztotožnit. Jen co víte o tomto přesahujícím faktoru
vaší přirozenosti, můžete, pokud chcete, vložit veškerou svou identitu do vaší
individuality a z té pozice zaměřovat její energie jen a pouze na fungování
z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘. Jestliže je občas, a pokud jste v lidském
životě, potřeba fungovat z pozice stavu ega, abyste poskytli nějaké důležité
poučení a abyste ilustrovali a demonstrovali specifickou povahu vašeho
vlastního specifického ega v zájmu všech, v tom případě je potřebné se podělit
o tyto energie s egem. Bez těchto specifických energií, poskytovaných vaší
individualitou, se kterou jste nyní ve stavu plného ztotožnění, nemůže ve vašem
životě nic fungovat. Přestože je někdy nezbytné poskytnout tyto energie
vašemu egu, nebo projevu nějakých aspektů vaší typické lidské přirozenosti,
přesto nikdy nedávejte všechny tyto energie takové věci. Můžete se o ně
podělit jen do jisté míry. Kdybyste všechny takové energie poslali pouze pro věc
ega, v tom případě byste se ocitli v úplném otroctví negativního stavu, ze něhož
by nebyla snadná cesta ven. Namísto toho by měla převážná část těchto energií
směřovat k fungování z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘. Ačkoli v tomto případě
půjdou nějaké energie vašemu egu nebo do projevu aspektů vaší typické lidské
přirozenosti - koneckonců, jak jinak byste mohli splnit účel, kvůli kterému jste
souhlasili s inkarnací do lidského ne-života a s plným projevením přirozenosti
toho ne-života – jelikož většina z nich půjde vašemu pravému ‚já jsem', v tomto
uspořádání budete z pozice ztotožnění se s vaší specifickou individualitou
ovládat všechny aspekty vašich funkcí a projevů ega. V tomto případě tedy ne
vy budete řízeni a ovládáni vaším egem, ale vy budete ovládat a řídit vaše ego.
Abyste tohoto cíle dosáhli, doporučuje se vám požádat Mne, abych převzal
kontrolu nad vaší specifickou individualitou, a abych vám z té pozice umožnil
usměrňovat, ovládat, řídit, určovat, koordinovat, volit, rozhodovat a všechno
ostatní – z Mé Absolutní Specifické a Jedinečné Individuality ve všech Jejích
516

Přesahujících Aspektech. V tomto smyslu, abyste byli schopni ustavit vaše plné
ztotožnění se se vším, co je obsaženo v té přesahující individualitě, nebo
ztotožnění se s vaší individualitou jako takovou, nejdříve Mě potřebujete
požádat, abych vám pomohl ustavit takové ztotožnění na základě Mého
Absolutního Ztotožnění se v tomto ohledu. pouze z pozice Absolutního Stavu je
takový výsledek možný. Jen co Mně předložíte vaši prosbu o takové ztotožnění
se, na základě motivačních a intenčních faktorů takové prosby vám poskytnu
všechny nevyhnutelné prostředky, abyste v tomto úsilí uspěli. Toto poskytnutí
bude částečně realizováno během vašeho současného lidského ne-života,
dokud jste stále ještě na planetě Nula, nebo úplně, po vašem odchodu z ní.
Avšak bez ohledu na to, o který případ se bude jednat, vaše prosba v tomto
ohledu bude sloužit jako základ, na kterém v tom či onom čase bude takové
úplné ztotožnění se ustaveno navěky. Zatím, jestliže to bude potřebné a
nezbytné, bude vám poskytnuto částečné ztotožnění se, abyste mohli úspěšně
kontrolovat vaše stavy ega a negativní aspekty vaší lidské přirozenosti
všeobecně. V tomto ohledu se bude počítat vaše poctivá a upřímná touha
stále fungovat pouze z pozice vašeho pravého ‚já jsem‘, a aby byly veškeré
energie vaší specifické a jedinečné individuality zaměřeny především na
funkci vašeho pravého ‚já jsem‘. V tomto časovém bodě, dokud jste ve vašem
lidském ne-životě, nelze požadovat, nebo dokonce dosáhnout nic víc. To bylo
dohodnutým uspořádáním. A toto je všechno, čím jsem chtěl dnes přispět.
Pokud se v budoucnu vyskytne potřeba dále rozebrat toto důležité téma,
učiníme tak.
Peter: Velice Ti děkuji za toto plodné zjevení. Můžeme pokračovat odpověďmi
na předložené otázky?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme, a budeme pokračovat v pořadí, v jakém
přišly. Nejprve se věnujme termínu ‚proprium‘, který poprvé použil
Swedenborg. Jak víš, tento termín je latinské slovo, jehož význam se přibližuje
něčemu, co se vztahuje výhradně k vlastnímu někoho, bez jakéhokoliv ohledu
na kohokoliv a cokoliv mimo toho vlastního. Ve Swedenborgově pojímání to
znamená stav egoizmu, kde se neberou nijaké ohledy na blaho někoho jiného,
pouze na své vlastní. Ve Swedenborgově době termín ‚ego‘ ještě nebyl
definován nebo zaveden. Tento termín byl zaveden v lidské psychologii později,
na konci XIX. století. Význam obou výrazů – ‚proprium‘ a ‚ego‘ – je vzájemně
zaměnitelný. Z toho důvodu můžeme s jistotou říci, že proprium a ego je
v našem pojímání, co se týká jejich pravého významu a obsahu, to samé.
Trochu složitější je situace se Swedenborgovým pojmem ‚manželská láska‘ (v
angličtině ‚conjugal love‘ – pozn. překl.) (Swedenborgův pravopis je ‚conjugial‘.
Anglický slovní však neobsahuje tento konkrétní způsob psaní). Než se budeme
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zabývat důvody, proč Swedenborg zavedl tento pojem do svých spisů,
uvažujme chvíli o pravém významu slova ‚conjugal‘ nebo ‚conjugial‘. Ještě
jednou, tento termín pochází z latinského slova ‚congugalis‘. Toto slovo se
vlastně skládá ze dvou různých slov. ‚Conju(n)x‘ = manželský partner. ‚Con‘ =
manželský partner. Ju(n)x pochází ze slova ‚jugum‘, což znamená pouto. To, co
zde máte, je, že skutečný význam slova conjugal nebo conjugial znamená
manžele ve vzájemném spojení. Ve vašem moderním vyjádření tento termín
odráží slova ‚manželský svazek‘. Co vám říká tento termín? Jestliže pozorně
analyzujete tento význam, potom dojdete k závěru, že v pravé realitě svého
významu neexistuje nic takové, jako pravá manželská (conjugal nebo conjugial)
láska. Namísto toho je to pseudoláska založená na otroctví, majetnictví, vlastní
výjimečnosti, vzájemné závislosti, postranních motivacích a podobných,
většinou všechno záporných činitelích. Nic, co má takovou negativní konotaci,
nemůže být pravou láskou. Proto to nepochází z pozitivního stavu nebo v tomto
případě ode Mne. Samozřejmě to neznamená, že dva lidé, kteří dobrovolně (v
některých kulturách dokonce nedobrovolně) uzavřou tento svazek nebo
spojení, by se nemohli nebo se nebudou vzájemně hluboce milovat, uznávat,
respektovat nebo být vzájemně přáteli. Tato situace u nich a mezi nimi ale
nemá nic společné s takzvanou ‚manželskou láskou‘. Namísto toho vzniká nebo
pochází z jejich pozitivních sklonů a ze stavu jejich pravého ‚já jsem‘. To, že se
v tomto ohledu z jakýchkoli jejich vlastních individuálních důvodů a příčin
podrobí požadavkům a očekáváním své kultury nebo společnosti, je úplně jiný
příběh.
Nezapomínejte, co bylo o této záležitosti uvedeno ve Velké knize a v některých
předcházejících Dialozích. Typické lidské manželství má negativní konotaci a
bylo vynalezeno v peklech. Že je to tak, můžete vidět ze skutečnosti, že většina
těch nejvíce násilných a těžkých zločinů je páchána v rámci manželských vztahů
nebo mezi manželi (například manželská tyranie). Pokud není nějaký vztah
založen na pravé lásce, úctě, uznání, vzájemném porozumění, laskavosti,
toleranci, trpělivosti, akceptování, soucitu, empatii, nezávislosti, a ještě jednou
nezávislosti, a na podobných ryze pozitivních vlastnostech, takzvané kulturní a
společenské požadavky a očekávání v tomto ohledu ve většině případů
povedou jen ke katastrofě nebo tragédii.
Jak tedy z tohoto popisu vidíte, takzvaná ‚manželská láska‘ není ničím jiným než
pastí nastraženou silami negativního stavu, aby držely lidi ve vzájemném
otroctví a vzájemné nezávislosti. Jak víte, aby manželství vydržela za všech
okolností, byla prohlášena všemi náboženskými systémy, jakož i právními
zákony za svatá, schválená Bohem. Byla dána do pozice nejvíce žádoucího a
potřebného stavu, postavení a procesu. Jak jinak mohl negativní stav rozšiřovat
jeho sféru vlivu a vlády? Vezměte si například duchovní falešnost prohlášení, jež
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tvrdí, že ti dva, kdo vstupují do manželského svazku, se stávají jedním a už více
nejsou dvěma. Jaký je pravý význam této lži a jak k ní došlo? Je vůbec možné
vzdát se vlastní jedinečné individuality, duchovnosti, duševnosti, odlišnosti a
vlastního pravého ‚já jsem‘, aby někdo splynul s někým jiným, a v důsledku toho
vytvořil naprosto jiný stav? Vzdát se něčeho takového se rovná zániku té
specifické, odlišné, jedinečné a neopakovatelné složky, kterou jsem Já nadělil
každému jedinci a prostřednictvím které je každý jedinec tím, kým skutečně je.
V tom případě však, pokud by něco takového bylo vůbec možné, bylo by Mé
Stvoření ochuzeno o něco velice důležité, týkající se Mé Absolutní Přirozenosti,
co je k dispozici jen a pouze skrze a prostřednictvím každého specifického
jedince v jeho/její relativní kondici. V jistém smyslu by se to rovnalo
existenciální sebevraždě. Negativní dopad takové možnosti by byl
nevypočitatelný. Nemáte vůbec ponětí, co by se v tomto případě mohlo stát.
Nuže, původ významu slovního spojení, že ‚dva se stávají jedním‘, pramení ze
zkreslení a záměrného zfalšování původní koncepce sjednocení, integrace,
jednoty a úplné rovnocennosti všech principů maskulinity a feminity i feminity
a maskulinity. Tyto principy se nijak netýkají pohlaví nebo sjednocení, integrace
a jednoty dvou rozdílných jedinců – jednoho mužského a druhého ženského.
Místo toho se to týká vlastní vnitřní maskulinity a feminity i feminity a
maskulinity každého jednice, které jsou obsaženy jak v muži, tak i v ženě. Abych
to tedy znovu zopakoval, tato koncepce se nijak netýká vnějšího pohlaví.
V procesu vynalézání, aktivace, nastolení a manifestace ne-života negativního
stavu však původní pseudotvůrci tyto koncepty a stavy využili takovým
způsobem, že je aplikovali na jakékoli dva jedince opačného pohlaví. To bylo
pro ně velmi vhodným využitím, protože to otevřelo bránu k založení něčeho,
co bylo/je v pravém životě pozitivního stavu nemyslitelné – otroctví, represe,
potlačení vlastní individuality, odlišnosti a jedinečnosti; vzájemné závislosti
nebo závislosti na zevnějšnosti (koneckonců, dva lidé jsou umístěni v rozdílných
vnějších stavech, neschopni nikdy zaujímat ten samý prostor nebo být v tom
samém stavu niternosti) a podobných zcela negativních faktorech.
Za doby Swedenborga, stejně jako během veškeré historie lidstva na planetě
Nula nebyla taková koncepce, že každý jedinec v sobě obsahuje bez ohledu na
pohlaví oba principy - maskulinitu a feminitu i feminitu a maskulinitu, až do
nedávné doby vůbec známa nebo brána do úvahy. Až poté, co přišel C. G. Jung
s touto myšlenkou, začal faktor takového strukturálního uspořádání sentientní
mysli nebo všech sentientních entit pronikat do vědomého uvědomění lidí.
O čem tedy hovořil Swedenborg v tomto ohledu? Jak víte, v knihách Mého
Nového zjevení bylo jasně uvedeno, že Swedenborg a jeho spisy reprezentují
charakter a obsah přechodného období, které bylo v jeho době zahájeno – od
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věku temna k věku osvícenství, nebo od starého k novému. Jak si pamatujete
z Mého Nového zjevení, každé přechodné období obsahuje ve svých idejích
něco úplně nové a jiné, se značným zachováním starých pojmů, interpretací a
chápání všech činitelů, které řídily to staré. Proto některé ze Swedenborgových
spisů odrážejí tuto situaci. Swedenborg byl ale zároveň první, kdo zjistil
absolutní sjednocení všech principů lásky a moudrosti, dobra a pravdy a
pozitivních skutků (podle jeho vyjádření dobročinnosti) a víry a jejich duchovní
souvztažnou souvislost s jedinci. Jeho problémem bylo v tomto ohledu to, že
tyto atributy hlásal podle starého pojetí, v tom smyslu, že takové atributy jsou
obsaženy separovaně – jeden v muži a druhý v ženě. Aby dosáhl jejich
nevyhnutelné sjednocení, vynalezl pojem manželská láska, založený na
nepochopení faktu, že ne muž a žena potřebují vstoupit do takového stavu, ale
maskulinita a feminita i feminita a maskulinita v nitru každého jedince, bez
ohledu na to, zda je to muž, nebo žena.
Takže, v odpovědi na otázku Erin v tomto ohledu, můžeme říci, že oba
předpoklady jsou správné: Swedenborg reflektoval společenské klima jeho
doby, a zároveň budoval nezbytný most k pojímání procesu a významu této
záležitosti v pozitivním stavu ve smyslu Nového zjevení (bez toho, aby si byl v té
době vědom, že je to tak). Většina obsahu jeho knihy Manželská láska však
byla výsledkem jeho vlastních duševních a mravních stanovisek. Neinspiroval
jsem ji tedy přímo Já. Tato jeho kniha obsahovala jisté prvky pravdy, i když tak
trochu ve zkreslené podobě, jež odvodil z těch knih, které byly božsky
inspirovány.
Musíte pochopit jednu důležitou věc: Jsouce lidmi, na základě faktoru vaší
typické lidské přirozenosti máte všichni silný a téměř neodolatelný sklon lpět
nebo alespoň být ovlivňováni všemi tradicemi, zvyky, společenskými móresy,
návyky, očekáváními atd., které jsou základem pseudoživota vaší země,
společnosti, komunity, okolí a jejich příslušných kultur. Je téměř nemožné
nebýt zamořen takovými požadavky. Swedenborg neunikl této situaci.
Poněvadž i on byl typický člověk, také on, jakož i každý jiný, podlehl zvyklostem
jeho doby. A vy také často podléháte zvyklostem vaší doby. Jestliže jste
v lidském životě, takové situace jsou nevyhnutelné. Z tohoto důvodu bude
vždycky existovat tendence interpretovat mnoho věcí, stejně jako se chovat,
jednat, vytvářet vztahy, hovořit atd. z pozice těchto kulturních móresů, zvyků,
tradic, očekávání či čehokoliv, co tam v takové hojnosti máte. Objektivně
řečeno, za podmínek vašeho typického lidského ne-života bude pro vás velmi
náročné a nesnesitelné být nějací jiní. Jistým způsobem je přežití ve vašem
typickém lidském ne-životě závislé na vaší schopnosti a ochotě souhlasit
s čímkoliv nebo se přizpůsobit čemukoliv, co vaše společnost nebo země, nebo
520

komunita, nebo kultura, nebo cokoli jiné, ať už místní, nebo globální, od vás
požaduje a žádá.
Jestliže tedy vaše společnost od vás vyžaduje a očekává, abyste se například
v té či oné době oženili/vdaly a měli děti, bude velmi silný tlak na dodržování
těchto požadavků a očekávání. Nechcete se ocitnout v pozici vyvrhele,
vyděděnce nebo podivína, na kterého každý ukazuje prstem. Chcete splynout,
být integrální součástí života ve vaší komunitě. Takové tendence jako například
oženit se/vdát se a mít děti jsou téměř geneticky zakořeněny ve vás nebo ve
vaší lidské přirozenosti, abyste se skutečně podřídili všemu, co od vás vaše
společnost žádá a očekává. Být takovými je pro lidi přirozené jako dýchání. Kdo
může odolat něčemu tak přirozenému?
Takto byla nastavena past lidského ne-života. Pro nikoho, včetně někoho tak
Božsky osvíceného a inspirovaného, jako byl Swedenborg, není snadné vyhnout
se takové pasti. Tak či onak budete v čemkoliv, co prožijete nebo si osvojíte,
reflektovat tyto poměry lidského ne-života. Stane se to integrální součástí
všeho, co řeknete nebo napíšete nebo o čem budete uvažovat. Toto je důvod,
Petře, proč jsem ti před mnoha lety, než ses dozvěděl, že budeš transmiterem
Mého Nového zjevení, řekl, že lidský život pozůstává z myriád a myriád
zkreslení a falzifikací a že je na nich postaven nebo založen. Jinak by typický
lidský ne-život nebyl vůbec možný. Samozřejmě, vy jako Moji praví
představitelé nejste vyloučeni z této situace. Jediný rozdíl mezi vámi a všemi
ostatními, včetně Swedenborga, byl ten, že pomocí Mého Nového zjevení jste si
vědomě uvědomili tyto důležité duchovní skutečnosti. Toto vědomé uvědomění
vás staví do zcela odlišné pozice a stupně zodpovědnosti a povinnosti skládat
účty. Proto, i když není možné, abyste se čas od času nechytili do této pasti,
můžete si ve vašem nitru vytvořit úplně jiný postoj k tomu všemu. Vaší
zodpovědností není v tomto ohledu ani tak schopnost úplně a kompletně se
vyhnout této pasti, nebo se nechovat, nejednat, nenavazovat vztahy nebo
cokoliv v souladu s požadavky a očekáváními vaší společnosti (což je v každém
případě vyloženě nemožné - pokud jste v lidském ne-životě), ale nikdy se
vnitřně neztotožnit s ničím, co lidský ne-život v podobě jeho kulturních móresů,
požadavků a všeho ostatního od vás očekává.
Jak toho tedy dosáhnout? Vezměte si například vaši potřebu být ženatý/vdaná
typickým lidským způsobem a po svatbě mít děti. V některých případech není
možné se vyhnout prodělání všech tradičních a obvyklých rituálů obklopujících
manželství a výchovu dětí. Nicméně, vnitřně nebo v sobě můžete odmítnout
jakýkoliv sklon ztotožnit se se stejným pojímáním těchto podmínek nebo
systémů, jaké má většina lidí. Nahlížíte na ně a na jejich význam z pozice všech
principů Mého Nového zjevení. Protože se uvnitř sebe neztotožníte s ničím, co
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musíte dělat nebo jací musíte být, když žijete v rámci všech požadavků a
očekávání lidského ne-života, nic takové povahy vám nebude přisouzeno nebo
přisvojeno. V tom případě po vašem odchodu z lidského ne-života a po vstupu
do pravého života pozitivního stavu takové věci od vás natrvalo odpadnou a
nebudete zodpovědni a povinni skládat účty za nic takové povahy. Samozřejmě,
zcela jiným příběhem by bylo, kdybyste se měli plně a kompletně ztotožnit se
všemi takovými očekáváními a požadavky jako většina lidí. V tom případě byste
je považovali za jedinou uskutečnitelnou a možnou pravdu a životní styl a
domnívali byste se, že nic jiné nebo odlišné nemůže být a existovat. Kdyby se
něco takového stalo integrální složkou vašeho myšlení a identity, stali byste se
za to zcela zodpovědnými a povinnými skládat účty. V souladu s tím byste tedy
byli souzeni.
V porovnání se všemi ostatními máte tu obrovskou výhodu, že pomocí Mého
Nového zjevení máte ve svém vlastnictví skutečnou pravdu o všech aspektech,
stránkách, podmínkách, stavech, dynamice, procesech a přirozenosti lidského
ne-života, jakož také ne-života negativního stavu všeobecně. Mohu vás ujistit o
jednom velice důležitém faktu: Nikdo jiný v celé historii lidstva, včetně všech
Mých proroků, učedníků, následovníků, Swedenborga nebo kohokoliv vůbec,
neměl ve svém vlastnictví a nechápal tato fakta nebo tyto pravdy o lidském neživotě a ne-životě negativního stavu. Z toho důvodu neměli absolutně tušení, o
čem je lidský ne-život (pro ně lidský život), nebo proč bylo vůbec možné, aby se
negativní stav a jeho druh ne-života vůbec objevil. Jsa v takové pozici, každý
před vámi předpokládal, že lidský ne-život je skutečný život a že, například
v případě Swedenborga, to je jediný život vůbec, ze kterého pocházejí veškeré
sentientní entity v pozitivním stavu, protože Swedenborg považoval lidský život
za školku pro všechny ostatní formy života v pozitivním, respektive negativním
stavu.
S takovým falešným nebo hrubě zkresleným chápáním lidského ne-života a se
vším, co se jej týká, nebylo vůbec těžké považovat takový ne-život za posvátný a
jediný možný. A nejen to, ale považovat jej za pocházející od
Samotného/Samotné Boha, Který/Která stvořil všechny lidi ke Své podobě a
obrazu. Do tohoto bodu nebo do chvíle zpřístupnění Mého Nového zjevení bylo
dovoleno si uchovat takový názor o lidském ne-životě jako o jediném pravém
životě, ze kterého pochází všechno ostatní. Důvodem tohoto dovolení, jak víte,
bylo poskytnutí možnosti plného projevení, poučení, ilustrace a demonstrace
všech aspektů toho ne-života v porovnání s pravým životem pozitivního stavu.
Jak také víte, kdyby lidé měli od počátku vědět, o co ve skutečnosti šlo ohledně
jejich ne-života, nikdy by nesouhlasili s tím, že budou v takovém hrozném,
opovrženíhodném, bídném, krutém a ohavném životě. Ale v tom případě by
původně položené otázky nemohly být nikdy zodpovězeny, a v důsledku toho
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by všechny sentientní entity byly sužovány pochybností o všem vůbec.
Zpřístupněním Mého Nového zjevení jsou však všechny bajky, fantazie, iluze,
falešnosti, zkreslení a všechno ostatní o lidském ne-životě, jakož i o ne-životě
negativního stavu rozptýleny a dány do náležité perspektivy. Vy jako Moji praví
představitelé, žitím vlastních zosobněných a individualizovaných životů
v souladu s principy Mého Nového zjevení, právě budujete důležité podmínky
v lidském ne-životě, které je nakonec přivedou k plnému uvědomění si těchto
skutečností, týkajících se jejich takzvaného života. V této chvíli (v bezčasovém
smyslu!) budou schopni zrušit volbu svého způsobu ne-života a namísto toho si
zvolí pravý život Mého pozitivního stavu. Jen co si plně uvědomí tato fakta,
bude to znamenat, že všechno ohledně lidského ne-života a v lidském ne-životě
vyčerpá svou užitečnost, doslouží svému účelu a nebude už více potřebné nebo
nutné. V tom okamžiku lidský ne-život ve všech svých negativních aspektech
nebude více.
Peter: Abych Ti řekl upřímnou pravdu, nemůžu se dočkat, až se to stane. Někdy
se cítím tak otrávený a unavený ze všeho v lidském ne-životě nebo ze všech
aspektů mé vlastní osobní a individuální lidské přirozenosti a křehkosti mého
lidského těla, že se téměř dusím.
Pán Ježíš Kristus: To je zcela pochopitelné. Nezapomínej ale na důležitost
vašeho poslání, které máte ode Mne (nejen tvého, Petře, ale také všech
ostatních, kteří čtou tyto Dialogy). Kromě toho vás žádám, abyste nezapomínali
na dočasnost a přechodnost negativního stavu a lidského ne-života, ale i na
velmi krátkou služební cestu, kterou každý z vás jako samostatní jedinci máte
na planetě Nula i ve vašem lidském těle. Jak dlouho trvá váš lidský ne-život? Ve
srovnání se všemi ostatními modalitami života, které mohou trvat do věčnosti
(zejména a především v pozitivním stavu), je trvání vašeho lidského ne-života
jako nic, jako by téměř neexistoval. Je to jako velmi krátký zlomek mrknutí oka.
Kdo na vaší planetě žije déle než 100 let? Tyto lidi můžeš téměř spočítat na
prstech svých rukou. Nezoufej tedy, tvůj lidský život brzy pomine. I kdybys žil
dalších 66 let, navíc ke tvým současným 66 letům, stále jen by to bylo méně než
mrknutí tvého oka. Co myslíš, proč jsem dovolil, aby každý vstoupil do lidského
ne-života za těchto podmínek (žít tak krátkou a zanedbatelnou dobu)? Proto
jsem stanovil takový modus během služební cesty každého na planetě Nula,
kromě mnoha jiných věcí, aby nemusel nikdo příliš dlouho snášet všechna
utrpení, bolesti, nepohodu a všechno ostatní velmi negativní povahy, čím je
lidský ne-život tak hojně zamořen.
V podstatě tedy můžete lidský ne-život pojímat jako něco, co má tak nepatrné
časové trvání, že ve schématu událostí, které mohou trvat mnohá tisíciletí,
nebo dokonce navěky, to je, jako kdyby neexistoval. Samozřejmě, jak bylo
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uvedeno v jednom z dřívějších Dialogů, když jste uprostřed vašeho lidského
plynutí času nebo uvnitř toho velmi malého zlomku oka mrknutí, zdá se vám, že
jste ve vaší prekérní situaci, ať by byla jakákoliv, téměř nekonečně – jako kdyby
neměla žádný dohledný konec. Proto se trvání vašeho lidského ne-života podle
tohoto vnímání rovná například jedné nanosekundě. Z toho důvodu se všechno,
co zažijete během vašeho lidského ne-života, děje v rámci této nanosekundy.
Na druhou stranu, ve vašem subjektivním módu trvání vašeho lidského neživota, z pozice vašeho vlastního subjektivního a hmatatelného prožitku, to trvá
mnoho let, nebo po dobu přidělenou vašemu bytí ve vašem lidském těle na
planetě Nula. I když není jednoduché uvažovat v objektivním módu o tom, jak
zažíváte a vnímáte váš lidský neživot, doporučuje se vám, abyste si vždy, když
jste v nějaké bídné nebo bolestivé, nebo nepříjemné a frustrující situaci, byli
vědomi tohoto faktu a uvažovali, pokud můžete, v objektivním módu. Jestliže
to dokážete uskutečnit, bude pro vás mnohem snadnější snášet váš lidský neživot.
Věnujme se nyní Borisovým otázkám. Proč bude někdy nevyhnutelné uvést
něco do pozornosti někoho nebo vědět o něčem, co se stalo během aktuálního
cyklu nebo co se týká negativního stavu a jeho lidského ne-života nebo ideje, že
Mě každý může odmítnout jako Absolutní Zdroj Života, jestliže to bylo,
takříkajíc, vyjmuto z mysli a paměti každého a umístěno do Univerzality
povšechnosti pro věčné poučení? Nebo poté, co bude všechno ohledně toho,
co si nevolit, náležitě zodpovězeno a hmatatelně zobrazeno? Existují nejméně
dva důležité důvody nebo, lépe řečeno, v současné době mohou být zjeveny a
rozvedeny pouze dva důvody. Za prvé, musíte rozlišovat mezi stavem poznání
něčeho a mezi vlastněním něčeho, vlastníce to jako integrální součást vašeho
života, kterou se musíte neustále každodenně zabývat a která proto jasně
ovlivňuje, nebo dokonce komplikuje váš život, vyžadujíc si od vás vaši pozornost
a vaše energie. Takže, vědět něco nebo vědět o něčem nebo mít představy o
něčem není to samé, jako mít to něco ve svém životě jako jeho integrální
složku. Jen co se získá nějaké poznání o něčem, nemůže to být na věky
odstraněno. Může vypadnout z paměti někoho nebo z vědomého uvědomění
někoho, ale nemůže být vymazáno z celkové zásobárny, která obsahuje všechny
dostupné poznatky a která je umístěna v Univerzalitě povšechnosti.
Jestliže by byla taková věc, jako je trvalé odstranění nějakého získaného
poznání a zkušenosti ze jsoucna a bytí, možná, v tom případě by nemohlo dojít
k žádnému trvalému poučení o ničem. Museli byste stále znovu a znovu
získávat ty samé vědomosti. Toto by vám bránilo v získávání jakéhokoliv
nového poznání, protože byste uvázli v neustálém opakovaném učení se stejné
věci. Jak tedy vidíte, jedna věc je mít poznání a představy a zkušenosti, které se
jich týkají, nebo mít plný přístup k tomu poznání, k těm idejím a k jejich
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individuálním zkušenostem - kdykoliv jeto potřebné a nutné, a zcela jiná věc je
být v pozici přijetí a ztotožnění se s nimi do té míry, že se stanou řídící silou
vašeho individuálního a osobního života. Proč by bylo vůbec pro někoho nutné
mít čas od času nějakou potřebu vstoupit do Univerzality povšechnosti a
připomenout si nebo znovu zažít něco, co by bylo odstraněno ze vzpomínek
sentientních entit a co by už nemělo místo v žádném budoucím cyklu času?
Tato potřeba se týká strukturálního uspořádání každé sentientní mysli, která ve
své relativní kondici reflektuje Absolutní Strukturální Uspořádání Mé Absolutní
Sentientní Mysli. Toto uspořádání si vyžaduje, aby jakékoliv poznání, zkušenost,
stav, proces a cokoliv, co bylo, je a bude získáno, bylo neustále každému
k dispozici, aby se zabránilo možné nadbytečnosti a zpětnému pohybu nebo
regresi nebo mrhání energie na vyhledávání, respektive vynakládání
všemožného úsilí na objevení nějakého poznatku, zkušenosti, stavu, procesu a
všeho ostatního, co už bylo objeveno, získáno a zřízeno. Jinými slovy, taková
dispozice je nezbytná, aby byl zachován nepřetržitý duchovní pokrok každého
ve jsoucnu a bytí.
Musíte pochopit jednu věc: Strukturální uspořádání jakékoliv sentientní mysli je
takové, že se neustále snaží objevovat nové poznání, nové zkušenosti a nové
všechno ostatní. V procesu jakéhokoliv takového objevování sentientní mysl, za
prvé, vyhledá Univerzalitu povšechnosti, aby určila, jestli jakékoliv takové
poznání a zkušenost, nebo cokoliv jiné vůbec, potřebné pro jeho/její záměr,
není už k dispozici. Za druhé, jak on/ona během tohoto pátrání svým
zkušenostním způsobem prochází všemi dostupnými poznatky a zkušenostmi,
může si vybavit cokoli, co se týká tohoto cyklu času/stavu/procesu, nebo
jeho/jejího osobního života, za účelem zhodnocení a stanovení, zda může být
vůbec něco z tohoto cyklu času/stavu/procesu vhodné jako základ, na kterém
by bylo možné uskutečnit nové objevy. Tato situace vůbec neznamená, že
cokoliv, na co si on/ona během takového pátrání vzpomene nebo co znovu
zažije, přijme nebo tomu umožní, aby to proniklo do jeho/její mysli nebo aby se
to ujalo v jeho/jejím životě do té míry, že by byl/a nucen/a učinit cokoliv z toho
součástí své jedinečné identity. Jen co je cokoliv takového charakteru umístěno
do Univerzality povšechnosti, tím faktorem se to nemůže stát integrální
součástí identity někoho, ani to nikdy nemůže mít žádný nepříznivý vliv na
současný život někoho. Je to k dispozici pouze ve formě poznání nebo idejí a
jejich zkušeností jako takových, bez toho, aby jeho/ji ovládli. Takový je systém
tohoto uspořádání.
Dovolte, abych vám v tomto ohledu něco připomněl: V původním strukturálním
uspořádání sentientní mysli, která ve své relativní kondici reflektuje Mou
Absolutní Sentientní Mysl, se nachází oblast, kterou lze nazvat - Multivesmírné
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vědomí. Tato oblast je přímo napojena na Univerzalitu povšechnosti, ze které
přijímá jakékoli vstupy potřebné na jakékoli účely. Ve vzájemném vztahu jsou
v nepřetržitém komunikačním módu. V jistém smyslu obsahuje každého
Multivesmírné vědomí všechny vědomosti a zkušenosti, jakož i všechno ostatní,
co bylo kdy získáno od té doby, co bylo Mé Stvoření stvořeno nebo uvedeno do
svého procesu. Tuto oblast můžete považovat za každého vlastní individuální a
osobní klíč k Univerzalitě povšechnosti, který otevírá dveře ke všemu, co se v ní
nachází. Rozdíl mezi těmito dvěma je v tom, že v Univerzalitě povšechnosti je
do toho zapojen bezčasový faktor. To znamená, že v ní všechno existuje tak,
jako kdyby to probíhalo neustále dokola ve své vlastní pravé realitě v každém
daném okamžiku svého výskytu. Na druhou stranu, v osobním a individuálním
Multivesmírném vědomí jsou ty stejné věci ve stavu dostupnosti poznání a
zkušenosti, skutečně se ale nevyskytují. Aby se zpřístupnilo toto poznání a
zkušenost kvůli jejich poznání a zkušenosti v jejich pravé přirozenosti, v jejich
skutečné esenci a substanci i v jakémkoliv aktuálním zkušenostním způsobu
jejich výskytu, Multivesmírné vědomí je schopno získat, skrze své přímé spojení
s Univerzalitou povšechnosti, na základě samotné přirozenosti této Univerzality
povšechnosti, nanejvýš hmatatelným a zkušenostním způsobem samotnou
esenci a substanci jakéhokoliv takového poznání a zkušenosti nebo čehokoliv,
co je potřeba v tomto ohledu. Tato možnost zjeví každému, kdo vstoupí do
toho módu, skutečný charakter a strukturu jakéhokoliv poznání a zkušenosti,
které se vyskytly před jakýmkoliv aktuálním cyklem času/stavu/procesu. Tak
není potřeba znovu objevovat něco, co už objeveno bylo. Tímto faktorem může
nepřetržitě plynout věčný duchovní pokrok.
Druhá záležitost v tomto ohledu se tíká pojmu relativnosti. Jak víte, každá
sentientní entita je relativní, nikoli absolutní. Tudíž, jak si pamatujete z Velké
knihy, nikdo nemůže bát dokonalý v absolutním smyslu. Tato situace vytváří
podivnou možnost, která může vést kohokoliv k tomu, že se dopustí občasných
chyb. Multivesmírný zákon stanoví, že každý, kdo se dopustí nějaké chyby, musí
nést důsledky takových nesprávných tendencí. Aby se zabránilo jakékoliv
možnosti, že se někdo ztotožní se svými nesprávnými závěry, ať by byly
jakékoliv, a aby se tím faktorem zabránilo reaktivaci negativního stavu, ten, kdo
se dopustí takových chyb, je na okamžik umístěn do Univerzality povšechnosti,
kde může zakusit všechny důsledky, výsledky a následky nejen svých vlastních
osobních chyb, ale i úplně všech ostatních chyb, které kdo učinil v kterémkoliv
jiném cyklu času/stavu/procesu (se všemi jejich vlastními důsledky, výsledky a
následky). Důvodem, proč může dojít k takovým všezahrnujícím zkušenostem
(pokud je to potřebné a nutné), jsou preventivní opatření. Mu/jí to pomáhá se
vyhnout v budoucnu jakýmkoli chybám, které se udály před jeho/jejím časem/
stavem/kondicí. V širším smyslu to pomáhá zabránit opětovnému objevení se
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nebo reaktivace negativního stavu a typického lidského ne-života v jeho
negativních aspektech. Samozřejmě, kvůli nedokonalosti kohokoliv by se mohly
objevit nové a jiné chyby.
Avšak na základě zkušenostního poznání vytaženého z Univerzality
povšechnosti a z jeho/jejího vlastního individuálního a osobního
Multivesmírného vědomí je jedinec schopen, takříkajíc, na místě je napravit.
Toto jsou tedy v podstatě některé důvody, proč bude pro každého čas od času
nevyhnutelné znovu zakusit nebo si připomenout cokoli vůbec, co je potřebné
v každém jednotlivém času/stavu/procesu. Pokud jde o nové sentientní entity,
entity, které budou stvořeny v kterémkoliv následujícím cyklu času/stavu/
procesu, ty budou také relativní. Proto všechno, co bylo vysvětleno výše, se
bude týkat také jich. Budou muset mít své vlastní poznání ohledně čehokoliv,
co se událo během kteréhokoliv předcházejícího časového cyklu, aby, za prvé,
neměly vůbec nijakou potřebu plýtvat svými energiemi na znovu objevování
něčeho nebo znovu prožívání něčeho, co se už vyskytlo; a za druhé, aby neměly
nijakou potřebu klást otázky týkající se významu a zkušeností negativního stavu
a lidského ne-života a obsahu původní ideje ohledně práva odmítnout Mě jako
jediný Absolutní Zdroj jejich životů a jaké by byly důsledky, výsledky a následky
přijetí té ideje. Takže, přístup ke všem těmto vědomostem a zkušenostem
navěky vyloučí jakoukoliv reaktivaci negativního stavu a jeho lidského neživota.
Pojem paměť se z našeho duchovního hlediska, ne z hlediska lidských
psychologických poznatků v tomto ohledu, přímo týká a přímo souvisí s vaším
osobním a individuálním Multivesmírným vědomím. Lze je dát do rovnosti.
V tomto případě je paměť stavem nebo integrální složkou celkové sentientní
mysli za účelem zachování všech vědomostí a zkušeností, které se vyskytly nebo
vyskytnou v průběhu celé historie jsoucna a bytí sentientního života. Jsou
potřebné za účelem zachování a pokračování duchovní progrese každého, aby
neexistovala žádná potřeba opět vynalézt nebo opět zakusit něco, co už bylo
vynalezeno nebo prožito předtím; tedy, aby se nikdy nevyskytla možnost
objevení se jakéhokoliv typu regrese. A toto je všechno, co může být ohledně
Borisových otázek zjeveno v této době.
Peter: Moc Ti děkuji za toto zjevení. Jak jsi si vědom, úplně ke konci záznamu
tohoto Dialogu jsem dostal dost zdlouhavý dopis od Dana Barby, který
obsahuje dost rozvláčné otázky, ve kterých se ptá na tvůj Osobní vztah k nám ze
dvou úrovní - z Tvého Absolutního Stavu a z našeho relativního postavení.
Chceš nyní poskytnout nějaké odpovědi na jeho otázky?
Pán Ježíš Kristus: I Když jsou jeho otázky důležité a smysluplné, zjevit odpovědi
na ně je v této době předčasné. Existuje tajemství, jehož poznání by za aktuálně
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existujících podmínek mohlo být pro vás duchovně nebezpečné. Možnost Mých
odpovědí znovu přehodnotíme v pozdější době. Nejdříve je potřebné, aby se
objevilo něco jiné. Pro tuto chvíli si potřebuješ dát delší přestávku a vykonat
nějakou jinou práci. Do té doby - jestliže to bude potřebné a uskutečnitelné.

528

Dialog 143
29. května 2000
Peter: Na Tvou žádost zahrnuji do tohoto Dialogu pouze ty části Danova dopisu,
které obsahují přímé otázky na Tebe. Tady jsou: Ptám se, co cítíš a co budeš cítit
k nám jako jedincům (tím samým běžným způsobem, co cítíme my jako relativní
entity k Tobě jako jedinci), když budeme s Tebou více interagovat? Budeš
zažívat pocity jako my (během interakcí s námi na relativní úrovni)? Víme, že
miluješ každého Absolutním způsobem a bez jakéhokoliv upřednostňování. To
jsi vysvětlil. Proto se Tě kromě toho pokorně ptám: Můžeme vědět více o tom,
jak se tato láska může/bude manifestovat a jaká bude individuálně a osobně a
v konkrétních případech a/nebo příkladech - od Tebe k nám - jako samostatným
a jedinečným bytostem, především v tom smyslu, co budeš cítit v Sobě, ve Svých
vlastních soukromých a osobních pocitech vůči nám jako Jednotlivec
k jednotlivcům? Jak to funguje?
Nyní, když máš ve Své Nové Přirozenosti relativní přirozenost, jak by ses vlastně
cítil, reagoval, jak se cítíš, reaguješ atd. ve vztahu k nám jako jednotlivcům, když
mezi Tebou a námi probíhají tyto další interakce, zatímco plně přebýváme
v pozitivním stavu? Projevuješ/projevíš nám individuálně nějakou konkrétní
sympatii nebo náklonnost vůči nějakému specifickému znaku v nás, vůči
některým věcem, které děláme, vůči způsobu, jakým jednáme, vůči tomu, jací
jsme, co říkáme, vůči něčemu takovému jako umění nebo nějaká událost atd.?
Jak to děláš, nebo jak bys to udělal, aby se někdo cítil být výjimečný a jedinečný
jako jedinec, milovaný ne jako jeden z mnoha v nepředstavitelně ohromném
Stvoření, ale jako Jeden vůči jednomu? Vlastně, jak to dáváš najevo (a dáváš?),
když Tě těší či netěší něco, co děláme či neděláme? Budou existovat nějaké
výjimečné a jedinečné věci, události, vzpomínky, hudba atd., co by v nás
vyvolávalo pocit, že naše láska je výjimečná a že nás máš rád a ceníš si nás zcela
jedinečným způsobem, za to, jací jsme jako jedinci? Jinými slovy, skutečně mě
zajímají Tvé pocity, to, abych Tě učinil šťastným a udělal Ti radost. Kromě toho,
byli bychom (Ty jako jedinec a my jako jedinci) schopni pociťovat tento vztah
relativně, jako dva nejlepší přátelé a/nebo milenci, kteří spolu ‚chodí‘ a dělají
všechno spolu atd., i když bychom věděli a těšili se skutečnosti, že máme tento
vztah s Absolutní Bytostí, a zároveň i s relativní? A co je nesmírně důležité,
pociťoval bys nás, jednal bys a zacházel bys s námi jako s jedinci poté, co
bychom spolu sdíleli víc a více zážitků? Funguje to, může to s Tebou fungovat
také tímto způsobem? Konec té časti Danova dopisu, která se přímo týká jeho
otázek. Samozřejmě, jako vždy, než odpovíš na jeho otázky, pokud se tak vůbec
rozhodneš, možná bys chtěl nejdříve Ty přispět něčím jiným.
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Pán Ježíš Kristus: Tentokrát zvažme nejprve otázky vznesené v Danově dopisu.
Úplně na začátek naší diskuse Mně dovol zdůraznit fakt, že došlo k jistému
nepochopení a následnému nedorozumění ohledně reality Mé Pravé Absolutní
Nové Přirozenosti. Předpokládá se, že mám ve Své Nové Přirozenosti i relativní
přirozenost a že je tam nějaká Absolutní Bytost současně s relativní - a toto
všechno je ve Mně nebo v Mé Nové Přirozenosti. Toto je nesprávný
předpoklad. Jak si pamatujete z Velké knihy (kapitola druhá), všechno, co jsem
si odnesl z planety Nula (Své lidské tělo), bylo po Mém návratu ke Mně Domů,
předtím, než to bylo zahrnuto do souhrnnosti Mé Absolutní přirozenosti,
zbožštěno neboli divinizováno. Jaký má význam nebo co znamená proces
zbožštění? Tady existuje velké, nepochopitelné tajemství, které není dostupné
chápání žádné relativní sentientní mysli. Proces divinizace byl ve skutečnosti
procesem absolutizace všeho, co jsem si s sebou přinesl ze svého lidského
života na planetě Nula. Tento proces absolutizace byl vykonán z Mého
Absolutního Stavu prostředky a nástroji obsaženými v Mém Absolutním
Nepojmenovatelném Jádře, které není dostupné nebo pochopitelné pro
žádnou relativní sentientní mysl.
Musíte pochopit jednu důležitou věc: Zahrnout cokoli relativní, v úplně relativní
přirozenosti, do něčeho, co je absolutní, by na základě faktoru samotného
zahrnutí znamenalo okamžité vypaření nebo kompletní vymazání toho
relativního. Ty dva se nemíchají. Aby se předešlo tomu, aby se něco takového
stalo, před začleněním Mého lidského těla a jeho lidských vlastností, atributů,
charakteristických rysů nebo čehokoliv, co mělo, byl nejprve nutné je Zbožštit
neboli učinit je Absolutními. Toto se učinilo výše uvedeným procesem
divinizace neboli absolutizace.
Na základě těchto skutečností musíte velmi jasně pochopit rozdíl mezi bytím
relativním a bytím v relativním. Zatímco Absolutní nemůže být nikdy relativním,
může být v relativním, kompletně jej v jeho relativní kondici vyplňovat. Na
druhou stranu, relativní sentientní entity umí a mohou toto Absolutní prožívat
pouze z pozice jejich relativnosti, nikdy však ne z pozice Samotného Absolutna.
Zároveň, díky divinizovaným a absolutizovaným relativním komponentům,
které jsem získal během Svého života na planetě Nula, jsem z pozice Své
Absolutní Nové Přirozenosti schopen zažít plně všechno, co může zažít jakákoliv
relativní sentientní entita a člověk - z pozice jejich relativnosti. Ještě jednou,
jedna věc je prožít něco, co prožívá jakákoliv sentientní entita nebo člověk
v jejich relativní kondici, a zcela jiná věc je mít takový zážitek ve Mne nebo
spočívající ve Mne v jeho relativní kondici.
Tyto faktory plně určují povahu, strukturu, dynamiku a proces mých vztahů
s kýmkoliv ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. V tomto ohledu
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můžete pojímat minimálně dvě úrovně takových vztahů. Jedna se odehrává
z pozice Mé Absolutní Přirozenosti a Její Absolutní Individuality, a druhá se
odehrává z pozice relativních sentientních entit a jejich relativních individualit.
Jaký je charakter těchto dvou úrovní? Všechno, co si jakákoliv sentientní entita
myslí, chce, cítí, miluje, dělá, tvoří, prožívá atd., samotná schopnost to dělat
nebo být takový/á, jaký/á je, pochází z Mého Absolutního Myšlení, Chtění,
Cítění, Milování, Jednání, Tvoření, Poskytování Zážitků v jejich nekonečných
možnostech a rozmanitostech atd. Bez toho, abych byl takový Já ve Své
Absolutní Kondici, nebyl by nikdo schopen být takový ve své relativní kondici.
Z tohoto hlediska navazuji vztah s každým ve stejné intenzitě, rozsahu a
absolutnosti Své Absolutní Bezpodmínečné Lásky a Moudrosti. V tomto smyslu
není představitelné ani možné žádné upřednostňování nebo rozdílné zacházení
s kýmkoliv zvlášť. Tato takzvaná stejnost se ale netýká kvality, specifičnosti a
zaměření Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky.
Zcela jiná je situace pokud jde o vztahy z pozice jakékoliv relativní sentientní
entity. Jak víte, každá sentientní entita, ať je to kdokoliv nebo ať se nachází
nebo ať je umístěna kdekoliv, je sama o sobě individualizovaným, zosobněným,
nekonečně odlišným a jedinečným vesmírem. Ještě jednou, tato kondice každé
jedné sentientní entity pochází z Mé Absolutní Nové Přirozenosti, která je ve
Svém Vlastním Absolutním Stavu Individualizace, Zosobnění, Nekonečné
Odlišnosti, Integrace a Jedinečnosti. Z této Mé Absolutní Kondice je na každou
sentientní entitu přenesen určitý velmi jedinečný, odlišný, individualizovaný a
zosobněný prvek, pomocí a prostřednictvím kterého je schopna být tím, čím je,
fungovat tak, jak funguje, a dělat to, co dělá. Protože je to v konečném smyslu
Můj prvek v každém takovém jedinci, všechno, co takový jedinec zakouší, cítí,
myslí si, chce, o co se usiluje, co tvoří, a jak navazuje vztahy, jak se miluje, jak
miluje jedná atd., to, aby se cokoliv této povahy objevilo, jsem mu/jí umožnil Já.
V tomto smyslu můžeme říci, že prožívám nebo se plně podílím, ve všech
aspektech, na všem, co dělá každý jeden jedinec.
Náš vztah je v tomto ohledu založen na jedinečnosti, nekonečné odlišnosti a
neopakovatelné individualitě a osobnosti každého takového jedince. Kvůli této
jedinečné odlišnosti a intimnosti je a bude Můj vztah s každým jedincem
vždycky intimní, soukromý, velmi individuální a nekonečně odlišný od jednoho
jedince ke druhému. Protože žádný jedinec v porovnání s jakýmkoliv jiným
jedincem není stejný a nemůže být stejný do věčnosti, ani Můj vztah s ním/s ní
nebude z jeho/její individuální pozice stejný jako vztah s kterýmkoliv jiným
jedincem. Paradoxně řečeno, stejnost takového stavu je zakořeněna v jejich
absolutní nestejnosti. Protože žádní dva jedinci nejsou stejní ve své pravé
povaze, struktuře a dynamice, nemohou mít stejnou zkušenost a vztah se
Mnou a Já s nimi.
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Proto popsat takový vztah mezi Mnou a vámi by nebylo možné, jelikož
neexistuje žádná souborná, stejná, paušální, všezahrnující, sumární atd.
povaha, struktura a dynamika jakýchkoli takových vztahů. A nejen to, ale majíce
typickou lidskou přirozenost, kdybych vám dal příklad, jak Já navazuji, vztah, jak
cítím, myslím atd. ohledně jednoho z vás, navodilo by to nechtěné a duchovně
nebezpečné očekávání, že i všichni ostatní kromě vás by měli mít přesně ten
samý vztah se Mnou, jaký máte vy nebo jaký Já mám s vámi. Kdyby bylo něco
takového charakteru možné, uzamklo by vás to v něčem, co není ve shodě
s vaší pravou přirozeností a vaší jedinečnou a nekonečně odlišnou
individualitou. To by se rovnalo odmítnutí vaší vlastní individuality, jedinečnosti
a nekonečné odlišnosti, a tím faktorem by to vyloučilo Mou přítomnost ve vás.
Kdyby se mělo stát cokoliv této nemožné povahy, znamenalo by to vaši věčnou
smrt.
Na základě této skutečnosti je zřejmé, že duchovně by bylo nesmírně
nebezpečné dát vám jakýkoliv popis Mého myšlení, cítění, interakcí atd., které
přechovávám vůči každému jednomu z vás individuálně, jako jeden Jedinec vůči
druhému. Kvůli absolutní intimnosti, soukromí, jedinečnosti a specifičnosti
našeho vztahu v tomto ohledu je zřejmé, že jedině vy sami se Mnou ve vás
umíte a můžete stanovit úroveň, stupeň, intenzitu, rozsah a kvalitu Mého
zapojení s vámi. Jediné, co mohu v tomto ohledu říci bez porušení této
podmínky, je to, že se plně a kompletně, bez výjimky a vyloučení podílím na
všem, čím procházíte, co prožíváte, děláte atd. Tato Má spoluúčast se odehrává
simultánně a synchronně z obou pozic - z Mé Absolutní Pozice, určené Mou
Absolutní Novou Přirozeností, a z vaší vlastní relativní pozice, způsobem, jakým
fungujete a jakým prožíváte všechny a všechno ve vaší vlastní jedinečnosti a
nekonečné odlišnosti, určené vaší vlastní individualitou a zosobněnou
přirozeností.
Pokud jde o budoucí vývoj našich vzájemných vztahů a poměrů, hovořit o tom
by znamenalo předpovídat budoucnost. Jak víte, Já se nezabývám
předpovídáním budoucnosti. Takové vztahy a poměry budou záviset na mnoha
rozličných a početných faktorech, situacích, podmínkách, volbách atd., jež by
byly v té době v účinnosti. Hovořit o nich by bylo velmi předčasné a nevhodné.
Čekejte a dívejte se a buďte trpěliví, velmi trpěliví! Budete překvapeni, jak se
vyvinou.
Při hodnocení charakteru jakéhokoliv vztahu musíte zvážit záležitost kvality,
kterou má individualita každého jedince. Individualita každého jedince má
velice jedinečnou a velice specifickou kvalitu, která se podstatně liší od kvality
individuality jakéhokoliv jiného jedince. Jediným společným jmenovatelem,
který všichni mají, je to, že mají svou vlastní specifickou kvalitu. Charakter
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každého vztahu je určen kvalitou individuality každého jedince. Tato okolnost je
určena faktorem, že Absolutní Individualita Mé Absolutní Individuálnosti má
Absolutní, Všezahrnující, Pozitivní Kvalitu. Jelikož každá sentientní entita tím či
oním způsobem reflektuje ve své relativní kondici tuto Mou Přirozenost, vytváří
si svou vlastní relativní kvalitu, jež plně závisí na Mé Absolutní Kvalitě.
Jak si pamatujete, přirozenost každé sentientní entity a jeho/její jedinečná
individualita pochází z velice specifického prvku vyjmutého z Mé Absolutní
Přirozenosti. Prohlásit, že je ze Mne vyjmut velice specifický prvek, neodráží
přesně pravou skutečnost toho, jak je to uděláno nebo k čemu dojde během
takového přenosu. Jestliže je každý prvek z Mé Absolutní Nové Přirozenosti
také absolutní, samotný ten prvek v jeho absolutní kondici nemůže být
přenesen na někoho, kdo je relativní. Kvůli faktu, že každá taková idea v sobě
plně nese souhrn všeho, co má a čím dotyčný prvek je (bez výjimky a vyloučení
něčeho), prakticky můžete klidně předpokládat, že byl na jakéhokoliv
příslušného jedince přenesen samotný ten prvek.
A nyní, každý takový prvek nebo jeho idea má svou vlastní velice specifickou
kvalitu, která se nekonečně liší od kvality jakéhokoliv jiného prvku nebo jeho
ideje. Kvůli tomuto faktu má individualita každého jedince nekonečně odlišnou
kvalitu. Toto uspořádání je určujícím faktorem při budování jedinečnosti,
nekonečné odlišnosti, neopakovatelnosti a všeho ostatního, z čeho se skládá
každý jedinec a prostřednictvím čeho funguje a je ve svém vlastním bytí a
existenci a s jeho/její vlastní velice specifickou a jedinečnou kvalitou. Jak si
pamatujete, každý jedinec smí a může navázat vztah s kýmkoliv pouze ze své
vlastní pozice nebo z toho, čím je a co má. Tento fakt se odvozuje z pozice Mé
Absolutní Nové Přirozenosti. Já mám vztah ke každému jen a pouze z pozice
Sebe Samého/Samé a ze všeho, čím jsem a co mám. Žádná jiná možnost
neexistuje. Avšak kvalita a obsah Mého vztahu ke každé sentientní entitě se
uskutečňuje z pozice toho Mého prvku, jehož idea byla přenesena na každého
příslušného jedince. A jelikož každý takový prvek a jeho idea jsou nekonečně
odlišné ve všech aspektech svého obsahu a jejich příslušných kvalit, Můj vztah
ke každému příslušnému jedinci se bude kvalitativně lišit od jakéhokoliv jiného
vztahu, který mám k nějakému jinému jedinci. Jak bylo tedy uvedeno výše,
z této pozice nemůže být takový vztah stejný. Stejnost se odráží ve faktoru
samotného vztahu. Nikdo není z tohoto vztahu vyloučen, pokud se z jakýchkoli
důvodů (jako například v negativním stavu) sám/sama nevyloučí. Avšak i v této
situaci můžete říci, že máte vztah. Vyloučit něco logicky znamená mít vztah.
Máte vztah na základě procesu vyloučení. Abych to tedy opět zopakoval, ať je
to jakkoliv, nikdo není z toho vztahu vyloučen.
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To, že je kvalita každého vztahu nekonečně odlišná, se odráží nejen ve vztahu,
který existuje například mezi Mnou a vámi, ale také ve vztahu, který existuje
mezi vámi všemi ve vašich vlastních relativních životech. Vezměte si například
všechny lidi, se kterými přijdete z jakýchkoli důvodů do styku. Nebo vezměte si
své přátele, milence/milenky, manželské partnery, známé atd. Jestliže důkladně
analyzujete, co vůči nim cítíte a jaký máte ke všem těm lidem vztah, jasně
zjistíte, že vaše pocity, myšlenky, postoje, chování, nebo, jednoduše řečeno, váš
vztah k těm ve vašem okolí se bude znatelně kvalitativně lišit od jednoho
jedince ke druhému. Kvalita vaší vlastní jedinečné individuality navazuje vztah
se specifickou a jedinečnou kvalitou individuality každého člena vašeho okolí,
se kterým přijdete v té či oné době do styku. Není možné mít ten stejný stupeň,
úroveň a kvalitu vztahu se všemi takovými jedinci. Dokonce i když je milujete a
staráte se o ně na úrovni stejné intenzity a rozsahu, dokonce i když mezi nimi
nikdy neděláte rozdíly, kvalita té lásky a péče se bude podstatně lišit od
jednoho jedince ke druhému. Vždycky to bude určeno kvalitou individuality
každého jedince, se kterým jste v kontaktu. Ještě jednou, toto odráží charakter
vztahu, který mám Já ke každému jednomu jedinci ve jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí.
Nuže, toto vůbec neznamená, že jestliže se vaše láska a péče či cokoliv, co máte
vůči komukoliv v tomto ohledu, podstatně liší od jednoho jedince ke druhému,
že vaše láska a péče nebo cokoliv, co máte, bude mít v porovnání s kýmkoliv
jiným větší nebo menší kvalitu. Vůbec to neznamená, že jí musí být víc nebo
méně. To pouze znamená, že je substanciálně a kvalitativně odlišná. Tak jako Já
miluji a starám se o každého stejně a v absolutním smyslu, a tím faktorem
přizpůsobuji Svou lásku a péči potřebné úrovni kvality individuality každého
jedince (přesně jak to potřebuje - ani víc, ani méně) a činím ji tak odlišnou, ale
ne větší nebo menší, stejně to děláte i vy svým vlastním relativním způsobem.
Toto pravidlo, samozřejmě, platí jen pro charakter vztahů, které existují
v pozitivním stavu, a hlavně které existují mezi Mnou a všemi ostatními ve
jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Pokud máte zachovat pravý život
pozitivního stavu, žádné jiné typy vztahů by nebyly možné nebo uskutečnitelné,
protože, koneckonců, pocházejí ze Mne a z Mé Pravé Absolutní Přirozenosti.
Vzhledem k tomu, že Stvoření a každý v něm závisí na Mně v absolutním
smyslu, žádné jiné typy vztahů by se nemohly v jejich životech ujmout, ba
dokonce by nemohly být vůbec žádoucí. Za těchto okolností by nebylo vůbec
možné vynalézt, aktivovat, nastolit a manifestovat žádný jiný typ života než
život pozitivního stavu.
Aby se uskutečnil jakýkoliv jiný typ života (v tomto případě ne-života), bylo
nutné porušit a vzdát se tohoto uspořádání. Životní styl v ne-životě negativního
stavu a v lidském ne-životě je tedy ilustrativním a demonstračním příkladem,
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jaký vztah nemít k nikomu, a v konečném důsledku ke Mně. Avšak z Mé strany,
poněvadž Já nejsem schopen porušit svou Vlastní Přirozenost, Individualitu a
její Absolutní Kvalitu, zůstává Můj vztah ke všem v negativním stavu a v lidském
ne-životě v podstatě stejný jako ke komukoliv jinému někde jinde. To znamená,
že mám k nim vztah v souladu s kvalitou individuality, kterou má každý jedinec.
Protože je kvalita jejich individuality v její primární přirozenosti negativní nebo
zlá (fakticky můžeme říci nekvalita, nebo absence jakékoliv pozitivní kvality),
aktivuje vztah, který je určen obsahem a přirozeností té specifické kvality
(nekvality). Potřebami kvalit jejich individualit je být odmítnuti a nemít nic
společné se Mnou nebo s Mým pozitivním stavem, nebo s Mým typem pravého
života. Když to potřebují - jinak by nemohli být takoví, jací jsou - aby jim bylo
umožněno splnit jejich účel a poslání, které mají v tomto ohledu (naučit
každého, jak nenavazovat vztah - kromě mnoha jiných věcí!), jejich potřeby se
naplňují. Potom se jejich potřeby změní. Budou v plném souladu s potřebami
existujícími v pozitivním stavu.
Trochu jiná situace je uplatňována, pokud jde o lidi všeobecně, jakož i pokud
jde o Mé pravé představitele na planetě Nula. Jak si pamatujete, v prvním
případě, v případě obrovské většiny lidí, se jejich situace podstatně liší od všech
ostatních jak ve jsoucnu a bytí, tak i v pseudojsoucnu a pseudobytí. Tato
odlišnost je určena faktorem, že nejsou ve své konečné volbě. Proto nemají ze
své pozice, na jejich vědomé úrovni, žádný hmatatelný a konkrétní pocit ani
jejich bytí ve vztahu se Mnou, ani Mého bytí ve vztahu s nimi. Jednoduše
řečeno, nejsem, takříkajíc, ani fyzicky, ani žádným jiným zjistitelným způsobem
přítomen před jejich zrakem, aby oni mohli interagovat se Mnou a Já s nimi,
stejně jako s kýmkoliv jiným - stejným způsobem jako s těmi, kteří jsou ve své
takzvané konečné volbě. Tento typ vztahu by porušoval jejich současnou
kondici; nebo jejich neschopnost být v ne-životě jejich definitivní volby. Abych
tomu zabránil, nezjevuji se lidem stejným způsobem, jako se zjevuji v jakýchkoli
jiných stavech, podmínkách, místech, časech, paračasech atd.
Specifická situace lidí si vyžaduje specifický charakter vztahů. Na planetě Nula si
nikdo vědomě a smyslově neuvědomuje, že jsem v nich a s nimi a že tím
faktorem prožívám všechno, co prožívají oni, přesně takovým stejným
způsobem, jak to prožívají oni, bez toho, aby vědomě věděli, že je to tak. Jen
teoreticky a na základě víry někteří nábožensky a duchovně smýšlející lidé
usoudili, že je to tak. Zkušenostně a smyslově ale nemají nijakou možnost
poznat nebo dokázat, že jsem skutečně s nimi a v nich a že prožívám jejich
životy v jejich souhrnech, z jejich vlastní pozice, tak jak to prožívají oni.
Za podmínek typického lidského ne-života by bylo z lidské pozice těžké hovořit
o plně vědomých recipročních vztazích mezi Mnou a všemi ostatními lidmi.
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Tato dočasná a přechodná situace je nezbytná, aby byla lidskému ne-životu
dána šance plně manifestovat, ilustrovat a demonstrovat specifičnost
přirozenosti lidského ne-života. Jak jste si díky Velké knize vědomi, takový
zvláštní fenomén, jako je lidský život, není možný nebo myslitelný někde jinde a
v žádném jiném čase. Svým způsobem ne-života poskytují lidé důležité poučení
všem, jak by se život nikdy neměl chápat, žít a praktikovat. Jen co ale tento
důležitý účel lidského života skončí, a každý ve jsoucnu a bytí bude plně
spokojen se vším, co je lidský ne-život naučí; a jen co všichni plně zvládnou
všechny lekce poskytované lidmi, tehdy a jen tehdy bude zaveden stejný typ
interakce se všemi lidmi, kteří budou ještě přítomni na planetě Nula. Současný
typ interakce a vztahů mezi lidmi pro ně skončí přesně v té chvíli, co opustí
planetu Nula a přijdou do duchovního světa (do světa duchů nebo do
intermediálního světa). Během jejich pobytu v tom světě se učí novému typu
vztahu se Mnou a ke Mně, který nebyl pro ně ani dostupný, ani možný, zatímco
fyzicky žili na planetě Nula.
Jak tedy z těchto skutečností vidíte, zatímco Já jsem z pozice Svého Absolutního
Stavu, jakož i z pozice lidského relativního stavu stále přítomen ve všech
lidských zkušenostních módech, plně pociťuji jejich pocity a všechno ostatní bez toho, abych byl kontaminován čímkoliv negativním, co se v nich nachází,
lidé jsou ochuzeni o poznání, cítění a všechno ostatní, co dělám jak ve Své
Absolutní Kondici, tak i ze Své přítomnosti v jejich relativní kondici (bez toho,
abych byl Sám/Sama relativní). Tato situace je jedním z mnoha důvodů, proč
mají lidé tolik neslučitelných a protichůdných názorů na to, Kdo jsem a o čem
všem je Má Pravá Absolutní Přirozenost, jakož i jaký mám k nim vztah a jaký by
měli oni mít vztah ke Mně. Naneštěstí pro obrovskou většinu lidí, oni nemají ani
ponětí o těchto skutečnostech nebo o tom, proč jsou v pozici, ve které jsou,
nebo proč se ji nezjevuji ani fyzicky, ani žádným jiným hmatatelným a
přesvědčivým způsobem. Proto svou situaci považují za normální stav věcí.
Neuvědomují si, že na jejich druhu života/ne-života neexistuje absolutně nic
normálního.
S vámi, kteří máte výsadu být Mými představiteli na planetě Nula, je situace
poněkud jiná. Díky Mému Novému zjevení a všemu, co obsahuje ve všech jeho
zdrojích, máte toto poznání o takzvané realitě lidského ne-života. Toto poznání
a vědomí vás dostává do pozice, která určuje, jaký mám Já vztah k vám a jaký
máte vy vztah ke Mně. Náš vztah je mnohem blíže tomu, co o tom bylo zjeveno
výše, jako je tomu v pozitivním stavu.
I když prakticky, poněvadž jste v lidském životě, máte v tomto ohledu ty samé
podmínky jako velká většina lidí, přesto vám uvědomění a poznání těchto faktů
umožňuje na vaší niterné úrovni poznat, jaký mám Já vztah k vám, a na základě
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tohoto poznání vám to umožňuje navázat nejvhodnější vztah se Mnou. Mé
Nové zjevení vám poskytuje jasné poznatky o povaze našeho vzájemného
vztahu a o tom, jak myslím, cítím, jednám a jaký mám vztah k vám a jak byste
měli vy myslet, cítit, jednat a jaký byste měli mít vztah ke Mně. A nejen to, ale
tím, že máte tuto dispozici a možnost, a jejím aktualizování a uskutečňováním
ve vašich vlastních zosobněných a individualizovaných životech, dáváte cenný a
velice potřebný příklad všem ostatním lidem, kteří nejsou ve stejné pozici jako
vy. Tento příklad bude sloužit jako základ, na kterém budou schopni navázat se
Mnou stejný typ vztahu, jaký existuje v pozitivním stavu. Vaše služby jsou
v tomto ohledu neocenitelné. Tyto služby můžete považovat za jednu z hlavních
rolí a pověření, které máte jako Moji praví představitelé na planetě Nula.
Důležitý důraz v našich vzájemných vztazích nebo v naší vzájemné interakci
spočívá v zosobnění a individualizaci. Kvalita vaší individuality, její jedinečnost a
odlišnost si vyžaduje, abych měl k vám vztah jen a pouze z té pozice. Jakákoliv
jiná pozice, jež by nebrala v úvahu nebo jež by nezachovávala jedinečnou a
nekonečně odlišnou kvalitu vaší individuality, by úplně znemožňovala navázání
správného vzájemného vztahu mezi Mnou a vámi. V tom případě by váš
individualizovaný a zosobněný život zanikl. Kdyby se mělo stát něco takové
povahy, zanikla by také samotná idea toho prvku z Mé Absolutní Přirozenosti,
která z vás činí to, čím jste. V tom případě by ale bylo celé Stvoření připraveno
o něco nesmírně důležité, co je nezbytné pro jeho tvořivé úsilí a nepřetržitý
duchovní pokrok. Nečekejte tedy, prosím, že budu s vámi zacházet nebo že
k vám budu mít přesně takový vztah jako ke komukoliv jinému. Takové něco je
vyloženě nemožné. Samozřejmě, vůbec to neznamená, že bych vás miloval
nebo se o vás staral v mnohem menší, nebo mnohem větší míře než o
kohokoliv jiného. Abych to zas a znovu zopakoval, miloval bych vás a staral
bych se o vás, ale se stejnou mírou, intenzitou, rozsahem a absolutním
podílem Své lásky a péče, jaké ode Mne dostává kdokoliv jiný.
Zároveň, neočekávejte, prosím, že vy byste měli ke Mně takový stejný vztah, že
byste měl stejně milovali a měli o Mě takový stejný zájem jako kdokoliv jiný.
Ještě jednou, taková věc je zhola nemožná. Protože můžete mít ke Mně, stejně
jako ke všem ostatním vztah jen a pouze z vaší vlastní zosobněné a
individualizované pozice, z pozice vlastnění zcela jedinečné, odlišné a
neopakovatelné kvality vaší individuality, váš vztah ke Mně a se Mnou bude
v porovnání se všemi ostatními také nekonečně odlišný. Pro všechny by bylo
katastrofální, kdybyste se pokoušeli navazovat se Mnou nebo s kýmkoliv jiným
vztahy přesně takovým stejným způsobem jako někdo jiný. Toto by se rovnalo
ohavnému duchovnímu cizoložství, poněvadž byste odmítli svou individualitu a
její jedinečnou kvalitu a pokoušeli byste se být jako někdo jiný. Jak bylo
uvedeno výše, toto je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč nemůže být vaším
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lidským způsobem popsáno nebo zjeveno, jaký mám vztah k vám a jaký máte
vztah vy ke Mně. Kdyby bylo něco takového možné, musel bych vám dát popis
všech nekonečných počtů vztahů a interakcí všech sentientních entit a lidí, kteří
jsou ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí. Dovedete si představit
velikost knihovny, která by mohla obsáhnout všechny materiály týkající se této
záležitosti? Vyplnila by celý multivesmír, a ani tak by nezůstalo dostatek
prostoru/stavu, který by umožnil obsáhnout to všechno. Abych tedy opět
zopakoval, je úplně na vás, abyste sami ze sebe zjistili, jak a jakým způsobem se
uskutečňuje náš vzájemný vztah a interakce a co Já si myslím, cítím, chci nebo
cokoliv ohledně vás, a co vy si myslíte, cítíte, chcete nebo cokoliv ohledně Mě.
Nikdo jiný to nemůže udělat za vás nebo vašim jménem. Je to vaše osobní a
individuální zodpovědnost.
Všechno, co bylo o této záležitosti zjeveno výše, je aplikovatelné na aktuální
cyklus času/stavu/procesu. Jak jste si dobře vědomi, přirozenost nynějšího
cyklu je charakterizována zahrnutím pseudojsoucna a pseudobytí ne-života
negativního stavu a lidského ne-života do jeho chodu. Jak jste si také vědomi,
tato neobvyklá situace nedovoluje, aby byl plně a kompletně aktivován pravý
život pozitivního stavu. Pozitivní stav se musí touto situací každodenně zabývat.
Z toho důvodu mnoho restrikcí, omezení a podobných faktorů znemožňuje, aby
došlo k plné a kompletní manifestaci pravé a ryzí přirozenosti pozitivního stavu.
Jestliže se musíte každodenně tím či oním způsobem zabývat záležitostmi
negativního stavu a jeho lidského ne-života, příliš mnoho energie je věnováno
něčemu, co není integrální součástí pravého života pozitivního stavu. Podstatná
část těch energií tedy v současné době není k dispozici pro využití v pozitivním
stavu.
Nynější cyklus si samotnou svou přirozeností vyžaduje, aby byl z Mé Absolutní
Přirozenosti uvolněn speciální typ duchovního aspektu, který řídí tento cyklus.
Jeho kvality je taková, že bere v úvahu faktor dovolení, který umožňuje, aby
manifestoval svou tvář a svou pravou přirozenost něčeho takového, jako je
negativní stav a lidský ne-život. Proto je každý nadělen speciální typem kvality
své individuality, která bere do úvahy tento neobvyklý faktor a která určuje
charakter kvality potřebné pro tento účel.
Tato neobvyklá situace nebo faktor určuje také kvalitu vztahů a interakcí, které
jsou v účinnosti během aktuálního cyklu. To ovlivňuje kvalitu a povahu všech
existujících vztahů a interakcí, jež existují mezi všemi sentientními entitami ve
jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i které existují mezi Mnou
a vámi a mezi vámi a Mnou. Kvůli nezbytným restrikcím, omezením a
podobným faktorům, které jsou uplatňovány z bezpečnostních důvodů, stejně
jako i kvůli mnoha dalším duchovním důvodům, jsou takové vztahy a interakce
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také trochu omezeny a ohraničeny. V podstatě můžeme říci, že nikdo není
schopen navázat vztah a interagovat z pozice plnosti a kompletnosti jeho
individuality a její jedinečné, individualizované a zosobněné kvality.
Kvůli tomuto faktu je kvalita vztahů a interakcí během tohoto cyklu času/stavu/
procesu úplně jiná, než byla v kterémkoliv předcházejícím cyklu a než bude
v kterémkoliv následujícím cyklu. Nezapomínejte, že každý cyklus času/stavu/
procesu je řízen zcela odlišnou kvalitou duchovního aspektu a jeho
komponentů uvolněných ze Mne.
Co by bylo možné sdělit i povaze a obsahu Mého speciálního a jedinečného
aspektu a jeho složek, jež budou uvolněny z Mé Absolutní Nové Přirozenosti
pro řízení následujícího cyklu poté, co dojde k úplné a kompletní věčné
eliminaci ne-života negativního stavu a lidského ne-života? Za prvé, ze životů
všech sentientních entit budou natrvalo odstraněny všechny restrikce, omezení
a všechno ostatní toho charakteru, jelikož tyto nebudou mít žádnou potřebu se
zabývat pseudojsoucnem a pseudobytím ne-života negativního stavu a jeho
lidského ne-života, a tudíž nebudou plýtvat vzácnými energiemi na nic
takového charakteru. Toto umožní nadělit je všechny novou a zcela odlišnou
kvalitou, která bude definovat jejich vlastní individualitu přizpůsobenou a
upravenou podle povahy, struktury, dynamiky a procesu následujícího cyklu
času/stavu/procesu.
Za druhé, což je nejdůležitější, kvůli této nekonečné odlišnosti bude jakákoliv
kvalita individuality každého, která existovala před tímto novým cyklem,
odstraněna a v každém jedinci ve jsoucnu a bytí bude založena nová, převyšující
kvalita. Tato nová a odlišná kvalita bude v plné shodě s tím novým a odlišným
aspektem a se všemi jeho složkami, které budou v té době uvolněny z Mé
Absolutní Nové Přirozenosti. Proto, jak bylo mnohokrát předtím uvedeno
(například v Dialogu 100), nic nebude takové stejné. A nejenže to nebude
stejné, ale v kvalitě individuality každého nebude existovat ani jediná částečka,
která by se jakkoliv podobala čemukoliv, co existovalo předtím.
Tato nová kondice také určí kvalitu vztahů a interakcí, které budou existovat
v tom čase/stavu mezi všemi sentientními entitami, stejně jako i to, jaký budu
mít vztah Já a jak budu interagovat s vámi a jaký budete mít vztah vy a jak
budete interagovat se Mnou. Bude ustanovena a bude se projevovat nová
kvalita převyšující cokoliv, co bylo uplatňováno v tomto ohledu předtím, která
vysoce převýší cokoliv, co je k dispozici během současného cyklu
času/stavu/procesu, a kterou nejenže nelze popsat nijakými slovy, představami,
pojetími nebo idejemi, které mají k dispozici lidé, ale ani těmi, které mají
k dispozici všechny ostatní sentientní entity ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu
a pseudobytí.
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Zcela nová kvalita všech individualit všech sentientních entit umožní, aby na
všech jejich úrovních došlo k této přesahující kvalitě vztahů a interakcí. Jediné,
co o tom lze říci, je to, že takové interakce a vztahy budou daleko více intimní,
soukromé, intenzivní, individualizované, zosobněné a nekonečně odlišné od
jednoho jedince ke druhému, ode Mne k vám a od vás ke Mně, než tomu bylo
během aktuálního cyklu, ve kterém žijete a do kterého patříte.
Nemáte ani ponětí, jaké je to být a existovat v podmínkách, jež neobsahují
vůbec nic z ne-života negativního stavu a z lidského ne-života. Nemáte vůbec
žádné zkušenosti s tím, co to znamená a jaké je to být bez nich. Během tohoto
cyklu bylo nezbytné nastolit tuto situaci, aby byla ne-životu negativního stavu a
lidskému ne-životu dána příležitost manifestovat jejich přirozenost, v porovnání
se všemi ostatními mimo jejich pseudodomény a pseudopřirozenosti. Jinak by
nemohlo dojít k jejich nepříznivému uskutečnění. Kdybyste měli poznat a zažít
pravý život bez všeho, co je obsaženo v ne-životě negativního stavu a ve vašem
lidském ne-životě, bylo by pro vás nemožné přežít v současné situaci nebo za
současně existujících podmínek.
Jak tedy z tohoto vidíte, to, že nemáte nijakou představu nebo zkušenost
ohledně toho, jaké je to být bez pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu
a jeho lidského ne-života, vám umožňuje, abyste byli takoví, jací jste, abyste
dělali to, co potřebujete dělat, abyste navazovali vztahy a interagovali tak, jak
je to nevyhnutelné a uskutečnitelné za aktuálně existujících podmínek a abyste
váš život žili tak, jak jej žijete. V tomto časovém bodě nelze o této záležitosti nic
víc sdělit. Přemýšlejte o všem, co bylo zjeveno v tomto a ve všech
předcházejících Dialozích a diskutujte o jejich obsahu mezi sebou.
Nyní, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili a abys svůj čas
věnoval něčemu jinému. Musí se ještě něco přihodit, než budeme smět
pokračovat ve vedení našeho dialogu - pokud vůbec.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za všechno, co jsi nám zjevil v tomto Dialogu.
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Dialog 144
1. června 2000
Peter: Dnes nemám žádné otázky multivesmírného významu. Ani jsem zatím od
nikoho žádné nedostal. Pouze kontroluji, abych zjistil, zda nemáš něco Ty, čím
bys přispěl nebo co bys rozvedl, co jsme připraveni vědět a uvážit.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi dal příležitost diskutovat o některých
důležitých duchovních záležitostech. Jak víš, na konci Dialogu 143 ti bylo
naznačeno, že vedení našeho dialogu se obnoví, až se něco stane. Stalo se to,
ale stalo se to v naší doméně. Na tvé straně, Petře, to mělo za následek uvedení
do tvé pozornosti, jakož i připomenutí dvou událostí, které jsou jistým
způsobem propojeny. První se týká pojmů ‚nevinnost‘ a ‚dětství‘ a druhá
něčeho, co je zaznamenáno v Bibli, Genesis 6:5-7. Začněme pojmy ‚nevinnost‘ a
‚dětství‘. Aktuální duchovní klima si vyžaduje, aby byly tyto dva pojmy znovu
zopakovány z hlediska povahy momentálně vytvořené duchovní fáze
probíhajícího multivesmírného posunu. Jak si pamatuješ, o těchto pojmech se
předtím diskutovalo jak ve Velké knize, tak i v Korolariích..., stejně jako i
v dřívějších Dialozích (v prvním dílu).
Na začátku těch diskusí se všeobecně předpokládalo, že na planetě Nula se
koncept, význam a obsah ‚nevinnosti‘ odráží a souvztaží s povahou dětství či
dětí všeobecně. I když v jisté době byly v tomto předpokladu zrnka pravdy,
v současné době tomu tak není. Předtím, než vám bylo naznačeno, že už více
není dovoleno rodit se na planetu Nula z pozitivního stavu, lidé, kteří se na
planetu Nula inkarnovali z pozitivního stavu, během jejich dětství skutečně toto
reprezentovali a s tímto souvztažili. Během jejich dětství skutečně reflektovali
stav nevinnosti, aby lidem poskytli určitý náznak, co to znamená být nevinný a
jaká je přirozenost lidí v pozitivním stavu. Avšak poté, co bylo každému
z pozitivního stavu zakázáno inkarnovat se na planetu Nula, tato reprezentace,
reflexe a duchovní souvztažnost dětství přestala být uplatňována. Protože se
v současné době na planetu Nula nikdo z pozitivního stavu neinkarnuje a
protože se na ní nerodí ani samotní lidé a protože pouze představitelé
negativního stavu mají dovoleno inkarnovat se zde, pojem nevinnost se už více
nereflektuje a není reprezentován žádným novorozencem, a tedy v nich už víc
není žádná duchovní souvztažnost k nevinnosti. Namísto toho všechny takové
děti nyní představují, reflektují a duchovně souvztaží se stavem zkaženosti,
degradace a překroucení nevinnosti a s poskvrněním čehokoliv pozitivního a
dobrého. V podstatě v současnosti reprezentují utajený, a velice často dokonce
zcela zjevný stav zla a ohavnosti přirozenosti ne-života negativního stavu, který
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je víc a více přenášen na všechny, kteří žijí na planetě Nula, s výjimkou Mých
veřejných i skrytých představitelů.
Pro některé z vás bude těžké přijmout nebo pojmout toto pochopitelné zjevení.
Koneckonců, z vašeho pohledu by mohly být děti tak roztomilé a rozkošné. Jak
jste si všimli, v současné době se rodí velmi krásné děti. Co ale myslíte, jak jinak
by negativní stav nastolil své pseudovítězství na vaší planetě, než se navenek
reprezentovat jako roztomilý, rozkošný a krásný? Toto je ten háček nebo past
negativního stavu, neustále lidem namlouvat, že děti jsou nevinné,
představující stav pozitivity a dobroty, a proto nemohou být za nic zodpovědné
a povinné skládat účty.
Aby bylo vybudováno náležité a správné chápání skutečné podoby toho, co
v současné době dětství reprezentuje, reflektuje a s čím souvztaží, ty, Petře, jsi
byl vystaven mnohým rozdílným zkušenostem ve tvé celoživotní přípravě na to,
že se staneš transmiterem a zaznamenavatelem Mého Nového zjevení, které ti
v době, kdy k nim došlo, nedávaly příliš velký smysl. Jeden takový důležitý
zážitek, týkající se záležitosti dětství a nevinnosti, se odehrál asi před 46 lety. Ta
příhoda ti vyklouzla z paměti, i když čas od času se v ní vynořila, přičemž jsi
chtěl vědět, o co vlastně šlo. Jak si pamatuješ, několikrát jsme opakovali, že se
ve vašem životě mohou stát určité události, jejichž význam během jejich
objevení se není tak zřejmý z pozice té doby, jak začíná být zřejmý z pozice této
doby. Zmíněný výskyt tvého zážitku, Petře, který se stal před 46 lety, se tedy
týká této doby, a ne doby tehdejší.
Vyvolejme úplnou vzpomínku na tvůj zážitek ze zmíněné doby. Jak si
pamatuješ, po tvém soudním procesu a odsouzení v Sovětském svazu za údajné
ilegální protisovětské aktivity jsi byl transportován s dalšími vězni v železničním
voze do velice vzdáleného koncentračního tábora. Protože jsi byl politický
vězeň a protože jsi byl v tom transportu jediný s takovým označením (politický
vězeň), byl jsi držen odděleně od všech ostatních takzvaných normálních a
obyčejných kriminálníků. Měl jsi tedy v tom železničním voze své vlastní malé
kupé. Důvodem, proč drželi sovětské úřady politické vězně odděleně od všech
ostatních, nepolitických vězňů, nebylo to, že by je nějakým způsobem
upřednostňovali, ale to, že se obávali, že by mohli nakazit a kontaminovat
všechny ostatní svou antisovětskou ideologií. Ostatní, nepolitičtí vězni a dozorci
vás obvykle označovali za ‚fašisty‘. V té době byli takto označováni dva druhy
‚fašistů‘. Jedno bylo připisováno všem těm, kteří kolaborovali s nacistickým
Německem během druhé světové války, a druhé těm, kteří byli disidenty,
odmítajícími doktrínu sovětského marxismu-leninismu a sovětský životní styl. Ti
druzí byli nazýváni ideologickými fašisty. Jak vidíš, toto označení nemělo nic
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společné s ideologií fašismu. Toto byl ale způsob, jakým jste byli běžně v té
době označováni.
V tom transportu se tedy nacházelo několik vězňů. Jak jsi seděl ve svém
oddělení a přemýšlel o své budoucnosti a o tom, co můžeš očekávat ve své
konečné destinaci v nějakém odlehlém koncentračním táboře, zaslechl jsi různé
hlasy ostatních vězňů. Ke tvému velkému překvapení tam byl i hlas dítěte. Byl
jsi velice překvapen, když sis uvědomil, že byl s vámi jako řádný vězeň
transportován i nějaký chlapec. Byl jsi zvědav, co to dítě udělalo, že si zasloužilo
takové kruté zacházení, aby sdílelo osud dospělých vězňů (v té době
neexistovali v Sovětském svazu žádné soudy pro mladistvé). Ještě stále jsi byl
pod vlivem dojmu, že děti reprezentují stav nevinnosti, a že jsou proto nevinné
a nemohou být brány na zodpovědnost za své skutky. Za to jsi obviňoval
drakonické zákony sovětského trestně-právního systému. Jak jsi poslouchal hlas
toho dítěte, začínal být hlasitější a hlasitější a stále zlostnější a vzpurnější. To
dítě se chovalo velice neslušně, bylo požadovačné, používalo oplzlý jazyk,
nadávalo dozorcům a dělalo jim všem problémy. V jedné chvíli začali být
dozorci tak unaveni z chování toho dítěte, že mu pohrozili potrestáním, pokud
nebude zticha. Co myslíš, jaký trest mu šli uložit? Řekli mu, že ho dají
dohromady s tím fašistou, který byl několik oddělení dál od místa, kde bylo to
dítě s ostatními vězni.
Když to dítě na nic nedbalo, dozorce odemkl jeho kupé, vzal ho ven, přivedl ho
ke tvému kupé, odemkl dveře a hodil to dítě dovnitř. V okamžiku, co vstoupilo
do tvého kupé, Petře, byl jsi, takříkajíc, téměř k smrti šokován, když jsi viděl, za
prvé, jak je mladý (nemohl mít víc jak 10 let), a za druhé, což je nejdůležitější,
jaká ryzí zloba prýštila z jeho výrazu. I když navenek, podle jeho vzhledu,
vypadal jako velice pěkné dítě, přesto nebylo v něm nic, co by se podobalo
čemukoliv dobrému a pozitivnímu. Zloba jeho bytosti, a tím zloba jeho
přítomnosti, kterou jsi cítil, Petře, byla ohromující a téměř nesnesitelná. Byl jsi
zvědav, jak dlouho můžeš být v takové zlé a negativní přítomnosti. Také ses
divil, jak je možné, aby měl někdo v tom věku v sobě takovou zlou a ohavnou
povahu. Prakticky jsi měl dojem, Petře, jako bys byl ve fyzické přítomnosti
samotného ďábla.
Poté, co si to dítě sedlo vedle tebe, Petře, utichlo. Bylo zjevné, že mu bylo ve
tvé přítomnosti velmi nepříjemně. Tenkrát jsi nevěděl proč. Nyní víš, že každá
taková zlá a negativní entita, jaké bylo to dítě, se cítí nesmírně špatně
v přítomnosti někoho pozitivního nebo v přítomnosti Mého představitele (v té
době Mého agenta). Samozřejmě, tenkrát jsi nevěděl, že jsi takovým agentem.
To dítě to ale nevědomě poznalo. Když sedělo vedle tebe, cítil jsi potřebu s ním
promluvit. Zeptal ses jej na důvody, proč je ve vězení. Řekl ti, a potvrdil to i
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dozorce, který vás pozoroval a poslouchal, co říkáš, aby se ujistil, že to dítě
nenakazíš svou ‚fašistickou‘ ideologií, že je zavřen za početné vraždy. Od
samého raného dětství byl cvičen svými kriminálními rodiči a ostatními členy
zločinného gangu v ‚umění‘ vraždit, přepadat, loupit a v podobných, všechno
nesmírně nebezpečných zlých činnostech. Vyprávěl ti s velkou hrdostí v hlase a
postoji, jak ho těšilo zabíjení a mučení lidí a že to není poprvé, co je ve vězení, a
vždycky za vraždy. Během tvého rozhovoru s ním se začal ve tvé přítomnosti,
Petře, cítit čím dál tím víc nepříjemně a prosil dozorce, aby jej vzali zpět k jeho
vlastním lidem. Sliboval, že se bude chovat slušně, pokud vyhoví jeho prosbě.
Oni tedy vyhověli a on přestal dělat dozorcům problémy. Toto je velice dobrou
ilustrací a demonstrací toho, jak se negativní stav obává a jak je mu nepříjemně
v přímé přítomnosti pozitivního stavu, který jsi tenkrát reprezentoval, Petře
(bez toho, aby sis vědomě uvědomoval, že je to tak).
Co ti říká tato příhoda? Poprvé jsi byl vystaven něčemu, co se mělo stát
všeprostupujícím faktorem lidského ne-života na planetě Nula. Samozřejmě,
v té době jsi neměl absolutně ponětí o pravém významu toho zážitku. A také jsi
neměl žádné ponětí o tom, že se to týká pojmu nevinnost a toho, jak
v budoucnu (kterým je současnost) nebude možné připsat takové rysy žádným
dětem, které se narodily po 1. červenci 1988, kvůli ukončení reprezentativní a
souvztažné role v tomto ohledu, kterou budou mít děti. Aby negativní stav na
planetě Nula pseudozvítězil, je nezbytné se nejprve zbavit všeho, co obsahuje
byť i jen vzdáleně cokoliv z pravé nevinnosti. Zopakujme si, co skutečně
představuje a znamená nevinnost. Jak si pamatujete z Velké knihy, nevinnost
byla definována ve svých svou nejdůležitějších aspektech. První aspekt tvrdí a
uznává, že všechna pozitivita, dobrota, láska, moudrost, pravý život všeobecně
a život každého zvlášť nepatří jejich nositelům (sentientním entitám), ale jejich
Absolutnímu Zdroji - Pánu Ježíši Kristu. Přiznání této naprosto axiomatické
skutečnosti tvoří samotný základ, na kterém je vybudován a na kterém stojí
pravý život pozitivního stavu. Pokud se držíte této skutečnosti, jste ve stavu
nevinnosti. Ale také, za takových podmínek nemůžete vynalézt, aktivovat,
nastolit a manifestovat nic z přirozenosti negativního stavu a jeho lidského neživota. Abyste to učinili, musíte zrušit stav nevinnosti prohlášením, že všechny
tyto skutečnosti pravého života pocházejí z vás a jen z vás samotných nebo
z ničeho nebo nikoho jiného a že neexistuje nic takové jako Absolutní Zdroj
všech. Jinak řečeno, negativní stav je založen na popření tohoto axiomu.
Druhý aspekt definice nevinnosti je odvozen z prvního. V tomto smyslu být
nevinný znamená nebýt nijakým způsobem a stylem kontaminován, znečištěn,
otráven, nakažen a ovlivněn ničím, co je obsaženo v povaze, struktuře a
dynamice negativního stavu. Poněvadž děti, které sem přicházeli z pozitivního
stavu, byly původně v takovém stavu (pokud se nenakazily něčím obsaženým
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v lidském ne-životě) a neměly žádné poznatky o něčem negativním
(koneckonců, přišly z pozitivního stavu), přinášely si s sebou stav nevinnosti a
reflektovaly ten stav. Na druhou stranu, jaký druh dětí se rodí v současné době
na planetě Nula? Protože všechny pocházejí z negativního stavu, všechny si
s sebou přinášejí vše, co v základě odporuje čemukoliv, co je obsaženo
v pravém stavu nevinnosti. Některé se zpočátku mohou jevit tak, jako by byly
ve stavu nevinnosti. Je to však pouze maska, kterou mají nasazenou, aby
nastavily past všem lidem, aby přijali něco, co je z ryzího zla, které se
prezentuje pod maskou nevinnosti a pozitivity. A dítě, které jsi potkal před 46
lety, Petře, bylo dobrým příkladem toho, jaký druh dětí se rodí a bude rodit.
Bylo ti dovoleno mít tu zkušenost a následné zkušenosti s mnoha dětmi
podobné povahy, které jsi potkal v různých věznicích během tvého transportu
do odlehlého koncentračního tábora, abys pocítil, jaké to bude, až negativní
stav na této planetě zcela pseudozvítězí. Také, aby ses zbavil falešného
předpokladu, že děti budou nevinné a nebudou zodpovědné a povinné skládat
účty za své skutky, ať by byly jakékoliv. Vždycky ses divil, Petře, proč jsi měl
během svého života na planetě Nula takovou nevysvětlitelnou averzi vůči tomu,
když jsi viděl těhotné ženy a proč se cítil tak nepříjemně, když jsi byl
v přítomnosti dětí. Dokonce jsi vyjádřil hluboké pocity viny za to, že jsi měl
takový postoj vůči nim, kdy sis myslel, že je s tebou něco v hrozném nepořádku,
a že proto jsi to ty, kdo je zlý a negativní. Nakonec, podle tvého názoru a podle
názoru všech ostatních lidí a tvých přátel být těhotná a mít děti se považovalo
za nejpožehnanější a nejkýženější stav posvěcený Samotným/Samotnou
Bohem. Myslel sis, že když máš takové nepřející pocity, že jdeš proti Bohu.
Jak z výše uvedených faktů vidíš, tvůj tehdejší stav mysli, tvé pocity a averze
týkající se dotyčné záležitosti byly odrazem tvého postoje vůči negativnímu
stavu všeobecně, a především vůči lidskému ne-životu a falešné, údajné
nevinnosti dětí. A jelikož těhotenství bylo pro tebe ztělesněním prostředků,
pomocí a prostřednictvím kterých se představitelé negativního stavu valili sem,
aby obsadili planetu Nula za účelem nastolení jejich plné vlády na ní, cítil jsi vůči
němu averzi a odpor. Ani na vteřinu nezapomínej, Petře, že ve tvé pozici a roli,
jako transmiter Mého Nového zjevení, jsi musel zakusit tento druh zážitků,
pocitů a stavů své mysli, abys byl schopen zjistit, rozeznat a následně popsat
pravou a ryzí přirozenost negativního stavu a jeho lidského ne-života a to, jak a
jakými prostředky negativní stav pseudozvítězí. V tomto ohledu všechno, co jsi
musel prožít a čím jsi musel projít během tvého života na planetě Nula, má
přímou souvislost se vším, co se týká Mého Nového zjevení. Je nevyhnutelné,
abys všechny faktory svého života hodnotil z této pozice a jen z této pozice, a ze
žádné jiné.
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Proč hovoříme o této záležitosti v této konkrétní době? Jak víš, před jistou
dobou vám bylo ve vaší pozici jako Mým pravým představitelům doporučeno,
abyste přehodnotili většinu vašich pojmů, idejí a výrazů a jejich příslušný smysl
a význam, abyste se zbavili jakýchkoli možných zkreslení, nebo dokonce
falešností, které by mohly být obsaženy ve způsobu, jakým je pojímáte.
Duchovně je velmi důležité, abyste měli správné představy a abyste správně
chápali všechny takové pojmy, ideje a výrazy. Kdybyste se měli přidržovat
vašich předcházejících pojímání ohledně nich, v tom případě byste podporovali
věc negativního stavu. Koneckonců, co jiného by to znamenalo, kdybyste měli
ve svých myslích zachovávat zkreslení a falešnosti ohledně čehokoliv, pokud ne
podporu věci negativního stavu? Držet se zkreslení a falešností znamená být
v negativním stavu, jehož ne-život je na nich založen. Považovat děti za
nevinné, nebo za reprezentaci nebo souvztažnost nevinnosti lze v současné
době považovat za bytí ve zkresleních a falešnostech. Taková úvaha je mezi
lidmi velice výrazná, včetně některých Mých představitelů, kteří se rozhodli mít
děti za současně existujících nepříznivých duchovních podmínek na planetě
Nula. Můžete říci, že je to téměř zakořeněno ve vašich genech. Jak jinak by bylo
možné dosáhnout šíření věci negativního stavu, pokud ne pod maskou
nevinnosti, dobroty a roztomilosti dětí, které jsou tak rozkošné a miloučké?
Takto vám negativní stav nastavil past.
Jednou z forem těžkých pokušení, kterým čelíte/budete čelit ve vašich vlastních
osobních životech jako Moji praví představitelé, je/bude přechovávání
nepravdivého nebo nevhodného názoru na tuto záležitost, podřizujíce se
obvyklým očekáváním a chápání, jaké má vaše kultura. Takovým nesprávným a
nevhodným postojem vaše společnost a vy, jestliže se podřídíte jejím
požadavkům, tento nepravdivý názor podporujete, a tím potvrzujete právo
negativního stavu být hlavním nebo dominantním faktorem lidského ne-života.
Toto je pro něj jeden z mnoha účinných způsobů, jak pseudozvítězit na vaší
planetě. Ve vaší pozici, jako Moji praví představitelé, se nechcete ocitnout
v situaci podpory tohoto nepravdivého názoru.
Aby byla nastolena pravda v tomto ohledu a aby se tím faktorem lidstvo
připravilo na odstoupení od svého negativního, nepravdivého a zkresleného
názoru v tomto nebo jakémkoliv jiném ohledu, je velmi podstatné a rozhodující,
aby měl někdo na vaší planetě správný názor na tuto záležitost. Vy, kteří máte
Mé Nové zjevení a kteří jste v pozici poznání těchto faktů, jste v této roli
poznání, co je a co není správné. Tím, že máte toto důležité poznání a tím, že
ho přijímáte a aplikujete ve svých vlastních zosobněných a individualizovaných
životech, znovu ustavujete správné pojetí nevinnosti na vaší planetě.
Nezapomínejte, že v nejzazším smyslu nevinnost pramení ze Stavu Mé
Absolutní Nevinnosti, protože Já jsem Nevinnost Sám/Sama od Sebe a
546

Sám/Sama o Sobě. Znovuustavením správného pojetí nevinnosti na vaší
planetě tedy umožňujete, aby se také na ní manifestovala Má Nevinnost. Proto
jste prostřednictvím vašeho života v souladu s principy Mého Nového zjevení
nástroji nebo médii přítomnosti Mé Nevinnosti na vaší planetě.
Od této chvíle, co jsou zaznamenány tato slova, děti jako takové už více
nebudou v roli představitelů, reflexí a souvztažností nevinnosti, jakož ani Mé
Absolutní Nevinnosti. Jedním z nových faktorů nevinnosti bude uznání a přijetí
toho, kdo jste a jaká je vaše role a pozice, přesně takovým stejným způsobem,
jako Já vím absolutně, Kdo jsem a Jaká je Má Role a Pozice a takovým
způsobem, jak Já vidím, jaká je vaše role a pozice. Proto budete od této chvíle
jako Moji praví představitelé v roli představitelů, reflexí a souvztažností
nevinnosti všeobecně a Mé Absolutní Nevinnosti zvlášť. Přijetím a realizací
všech principů Mého Nového zjevení ve vašich životech, což uvede všechno do
pozice absolutní správnosti, a připsáním všeho správnému zdroji (pokud jde o
Mou Novou Přirozenost a Můj pozitivní stav v absolutním smyslu, stejně jako
pokud jde o pravou přirozenost negativního stavu a lidského ne-života) se
uvádíte do stavu pravé nevinnosti. V tom smyslu můžete říci, že se stáváte
malými dětmi, jaké bývaly v době, kdy jim bylo dovoleno se inkarnovat na
planetu Nula z pozitivního stavu. V pravé realitě této situace můžeme říci, že se
stanete malými dětmi mnohem progresivnějším a více přesahujícím způsobem,
než byly děti v té době a před zpřístupněním poznání obsaženého v Mém
Novém zjevení.
Na základě těchto skutečností tedy můžete usoudit, že každý, kdo přijímá a
realizuje principy Mého Nového zjevení a správné pojetí nevinnosti a všech
s tím spojených faktorů ve svém životě, stává se malým dítětem v jeho čistě
pozitivní konotaci. Tento faktor tedy už více nebude určován fyzickým věkem,
ale přijímáním a praktikováním všech principů Mého Nového zjevení a
vlastněním jeho poznání. Toto bude od této chvíle důležitým rozlišením. Proto
vždycky, když vás požádám, abyste byli jako malé děti, není to myšleno ve
fyzickém nebo duševním smyslu, ale v duchovním. Znamená to bezpodmínečné
přijetí a praktikování ve vašich osobních a individualizovaných životech všeho,
co je obsaženo v Mém Novém zjevení, s bezpodmínečnou vírou, důvěrou a
spolehnutím se na Mě a na Mou Absolutní Přirozenost, jakož i na sebe samotné
a na svou pravou relativní přirozenost. Jak víte, taková bezpodmínečnost byla
připisována fyzickým dětem. Avšak, kvůli faktoru, že ten typ fyzických dětí,
který se v současnosti inkarnuje na planetu Nula, už více nemůže být v té roli,
faktor bezpodmínečnosti v tomto ohledu a ve výše popsané konotaci se
připisuje pouze těm, kteří jsou Mými skrytými i veřejnými představiteli a kteří
se drží mimo nákazu a vliv negativního stavu. O tom všem je pravá nevinnost a
toto bude od této chvíle znamenat dětství.
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Z hlediska těchto skutečností se musíte naučit pohlížet na malé děti, které jsou
v současné době na planetě Nula a které se sem budou inkarnovat v budoucnu,
ne jako na nějaké rozkošné, neodolatelné a nevinné krasavce, tak bezmocné a
tak závislé na vás, ale jako na někoho, kdo je plně zodpovědný a povinný
skládat účty za všechno, čím je a za všechno, co dělá a bude dělat. Vzhledem
k vašemu genetickému nadělení a tisíciletému vymývání mozků, které vás nutí,
abyste na ně pohlíželi nebo abyste o nich smýšleli tak jako většina lidstva,
nebude vůbec snadné přijmout takové názory. Od této chvíle je však důležité,
abyste přehodnotili váš postoj v tomto ohledu v souladu s tímto zjevení.
Samozřejmě, jako vždy, jen pokud se tak rozhodnete ze své svobodné vůle a
volby.
Výše uvedená diskuse nás přivádí ke druhé záležitosti, kterou potřebujeme
prodiskutovat na platformě tohoto Dialogu. V určitém smyslu se to týká otázky,
jak se ztratila nevinnost a jak se lidstvo ocitlo v současné kritické situaci. Tato
záležitost se týká něčeho, co je napsáno v knize Genesis 6:5-7. Mohu tě
poprosit, Petře, bys citoval zmíněný text, aby bylo zřejmé, o čem hovoříme?
Peter: Samozřejmě, můj Pane Ježíši Kriste. Tady to je: Potom Pán viděl, že
hříšnost člověka na zemi je velká, a že každý záměr myšlenek jeho srdce je
ustavičně jen zlý. A Pán litoval, že vytvořil člověka na zemi, a ve Svém srdci
pocítil smutek. Takto pravil Pán: ‚Zničím člověka, kterého jsem vytvořil,
z povrchu země, člověka i zvíře, plazivou havěť i nebeské ptactvo, neboť lituji, že
jsem je vytvořil‘. Konec citátu. Toto je velice divně znějící prohlášení. Jak ho dáš
do souladu se Tvou Pravou Absolutní Novou Přirozeností?
Pán Ježíš Kristus: Jestliže vezmeš výše citované prohlášení doslovně, a ne
duchovně, naznačovalo by, že jsem nevěděl, co dělám, když jsem stvořil
takzvaného člověka. Jak z tohoto prohlášení vidíš, v očích lidstva jsem Někdo,
Kdo je jako oni. Ve skutečnosti jsem projekcí jejich vlastní podoby a obrazu, a
ne naopak. To, že celý text v Bibli byl napsán v lidském jazyce projekcí, bylo
mnohokrát zdůrazněno v celém Mém Novém zjevení, jakož i Swedenborgem,
který byl první, kdo správně interpretoval výše citované prohlášení a kdo si
poprvé všiml, jak lidé promítají své vlastní pocity, myšlenky, postoje, stavy své
mysli, chování, a všechno ostatní při popisu Mne i Mé Přirozenosti a stavu Mé
mysli. Než se budeme zabývat interpretací výše citovaného textu z perspektivy
současného duchovního stavu, stručně si naznačme, jak jej interpretoval
Swedenborg. Jak víš, Petře, Swedenborgův překlad tohoto textu se poněkud liší
od textu Nové verze krále Jakuba, kterou používáš (jako ve výše uvedeném
citátu). Ve skutečnosti se naučil archaické jazyky, ve kterých byl napsán jak
Starý zákon, tak i Nový zákon, aby se vyhnul jakýmkoli chybám, které
obsahovaly dostupné překlady biblických textů. Swedenborg je tedy přeložil do
548

latiny, která byla hlavním jazykem všech vědeckých, filosofických a
náboženských učenců jeho doby. Následně byly jeho knihy z jeho latinského
překladu přeloženy do angličtiny. Překlad výše uvedeného textu můžete najít
ve Swedenborgově prvním díle Arcana Coelestia v paragrafech 584-595.
Na základě Swedenborgova zjevení ohledně této věci začalo být zřejmé, že
Svaté písmo (celá Bible) bylo napsáno v podobenstvích, a ne v pravém a
skutečném významu všech událostí, které jsou v něm popsány. Od té doby
začalo být také zřejmé, že ta samá slova, použitá lidmi na popis čehokoliv,
mohou mít úplně odlišný, dokonce opačný význam, když se použijí v jejich
duchovní konotaci. Proto Swedenborg pochopil, že například slovo ‚lítost‘ (nebo
v jeho knize ‚pocítit lítost‘ - A Jehova pocítil lítost, že vytvořil člověka na zemi, a
ve Svém srdci pocítil smutek) znamená ‚milosrdenství‘, a slovo ‚smutek‘ má
stejný význam, jen z trochu odlišné perspektivy. Podle jeho chápání se slovo
‚lítost‘ (nebo ‚pocítit lítost‘) týká moudrosti a ‚smutek v srdci‘ (nebo ‚pocítil ve
Svém srdci smutek‘) se týká lásky. Takže vždycky, když je něco v Bibli uvedeno,
je to uvedeno takovým způsobem, že jeden aspekt toho se týká lásky a druhý
moudrosti.
Z naší současné duchovní perspektivy musíte při zabývání se duchovními
záležitostmi stále zaujímat tyto dvě pozice - pozici lásky a pozici moudrosti. Obě
pozice znamenají to samé, ale přicházejí každá z odlišné perspektivy. Obrazně
řečeno, jedna je ze srdce - lásky; a ta druhá z rozumu/hlavy - moudrosti. Nebo
jedna je z femininního principu - lásky; a ta druhá z maskulinního principu moudrosti. Tady je příklad úplného sjednocení a integrace obou. V jejich
pravém významu mezi nimi neexistuje nijaký rozdíl.
Podívejme se nyní na skutečný význam citovaného textu ze současné duchovní
perspektivy a potřeb, odrážejících se v právě probíhajícím posunu a v tom, jak
je to aplikovatelné na vás a na vaše chápání duchovních záležitostí obsažených
nebo zakódovaných ve výše uvedeném textu.
Abyste správně pochopili cokoliv, co se nachází ve výše citovaném textu,
nejprve jej potřebujete spojit s veršem 4, kapitoly 6, Genesis. V tom verši je
učiněno následující prohlášení: V těch dnech byli na zemi obři, a i poté, když
synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily děti. To byli ti mocní muži,
kdo byli dávní, věhlasní muži. Obsah tohoto verše se přímo týká verše, který
následuje (verš 5). To, co se zde popisuje, není fyzická velikost jejich těl, jak by
se zdálo podle slova ‚obři‘, ale namísto toho jsou tady popsána obrovská
zkreslení a falzifikace všech duchovních principů do jejich nejvyšší možné
krajnosti. V takovém jednání byli mocní. To, že byli dávní a že byli věhlasní, se
týká přirozenosti pseudotvůrců a jejich potomstva. Jak víš, pseudotvůrci byli
původně stvořeni předtím, než došlo ke skutečnému procesu stvoření Stvoření.
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Toto znamená slovo ‚dávní‘. Slovo ‚věhlasní‘ se týká jejich velkého poznání,
které vlastnili. V tom převýšili každého a všechno. Týká se to však také faktu, že
byli jediní, kteří dobrovolně souhlasili s tím, že položí existenciální otázky, které
se chystaly proniknout do všech sentientních myslí. V tom se stali ‚věhlasnými‘.
Položení takových otázek vytváří stav hříšnosti, protože ignoruje fakt Mého
ujištění, že byli skutečně v pozitivním stavu; a na základě Mého Absolutního
Ujištění a kvůli němu neexistovala žádná potřeba klást takové otázky.
Každopádně, tím, že je položili, odmítli Mou Absolutní Čestnost, Dobrotu,
Pozitivitu a Pravdivost. Odmítnout to nebo přijmout něco k tomu opačné vedlo
ke krajní nebo velké hříšnosti člověka na zemi. ‚Člověk země‘ znamená v této
konotaci odmítnutí své pravé niterné přirozenosti (člověk), která pochází ze
Mě, a namísto toho vytváří vládu zevnějšnosti (země), která vylučuje Mou
přirozenost a všechno, co se týká Mé Absolutní Přirozenosti, ze všech jejich
negativních snah.
Jak si pamatujete, Já nemohu být přítomen v procesu aktivace negativního
stavu. Aby takovou aktivaci vůbec umožnili, potřebovali aktivátoři vyloučit Mou
přítomnost ze všech jejich negativních skutků v tomto ohledu. Tím ztratili svou
nevinnost. Ve skutečnosti byla v nich nevinnost takovým činem zničena a
v jejich mysli se objevil odlišný stav, který v biblickém vyjádření znamenal
získání poznání dobra a zla. Předtím neexistovalo nijaké poznání a zkušenost
zla. Nemít žádné poznání a zkušenost zla znamená také být ve stavu nevinnosti
(porovnejte s definicí nevinnosti formulovanou výše). A protože Já jsem ve
Stavu Absolutní Dobroty a Pozitivity a nemám v Sobě nic zlého, jsem tím i ve
Stavu Absolutní Nevinnosti. Vynalezením zla a hříšnosti byl však stav nevinnosti
ze všech vynálezců a aktivátorů zel a nepravd negativního stavu a ze všech
ostatních, kteří se rozhodli podílet na ne-životě negativního stavu a lidském neživotě, odstraněn. Taková spoluúčast není možná, když má nebo je dotyčný/á
ve stavu nevinnosti.
Založení tohoto způsobu pseudoživota mělo za následek odlišný způsob
myšlení a úsilí s odlišnou povahou úmyslu. Jen co vyloučíte Mou přítomnost
z čehokoliv, co děláte či neděláte, dává to vznik zlému úmyslu, který začíná
prostupovat všechny vaše myšlenky, a vede ke zrodu všeho zlého a falešného.
Odtud tedy ne-život negativního stavu. Přesně toto znamená verš 5. To, že jsem
viděl, že je to tak, se týká Mé Absolutní Předvídavosti všech možných důsledků,
výsledků a následků, k jakým může vést vynalezení, aktivace, nastolení a
manifestace ne-života negativního stavu, To, že jsem pocítil lítost, že jsem
vytvořil člověka, znamená Mé plné poznání, jakým hrozným, opovrženíhodným,
prohnilým, nesnesitelným, tíživým, komplikovaným, spletitým a nemožným
životem bude ne-život negativního stavu a lidský ne-život pro všechny ty, kteří
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se na něm budou podílet. To, že jsem ve Svém srdci pocítil smutek, znamená, že
jsem měl/budu mít Absolutní Soucit (‚pocítil smutek‘) z pozice Své Absolutní
Lásky (‚ve Svém srdci‘) se všemi těmi, kteří se v té či jiné době podíleli nebo
budou podílet na tom ne-životě. Znamená to ale také, že je přivedu zpět do
pozitivního stavu, poté, co je osvobodím z tohoto typu příšerného ne-života.
V tom času/stavu jim bude navrácen stav pravé nevinnosti. Nemůžete být dost
dobře zahrnuti do pravého života pozitivního stavu, pokud nejste zcela zároveň
ve stavu nevinnosti.
V procesu osvobozování všech účastníků ne-života negativního stavu a lidského
ne-života odstraním jejich výlučné spoléhání se na zevnějšek (‚vyhlazení člověka
z povrchu zemského‘) a jejich ignoranci jejich niterné přirozenosti, ve které bylo
hluboko pochováno a zapomenuto jejich pravé ‚já jsem‘, a odstraním navěky
faktor dovolení (‚kterého jsem stvořil‘) pseudojsoucna a pseudobytí ne-života
negativního stavu a lidského ne-života, aby nebyly už nikdy opět nastoleny.
V procesu této eliminace budou všechna zla a negativní náklonnosti a úmysly
(‚člověk i zvěř‘), jakož i všechno falešné a zkreslené poznání, ideje a pojmy a
všechno, co se jich týká (‚plazivá havěť i nebeské ptactvo‘) také natrvalo, do
věčnosti, odstraněny. ‚Neboť lituji, že jsem je vytvořil‘ znamená v této konotaci
Mou Absolutní Touhu, aby byl každý šťastný, pozitivní, dobrý a veselý, bez
jakýchkoli vnucujících, nesvobodných a tíživých negativních a zlých faktorů
sentientní mysli. Taková je Moje Nová Přirozenost.
Proč uvádíme tyto záležitosti do vaší pozornosti v této konkrétní době? Jak si
pamatuješ z dřívějších Dialogů a z výše uvedených prohlášení, aby byly
připraveny správné a efektivní podmínky pro eliminaci ne-života negativního
stavu a lidského ne-života, nejdříve je nevyhnutelné náležitě chápat všechny
duchovní činitele. Jinak řečeno, je nezbytné získat náležité představy o všech
duchovních pojmech, idejích, slovech, označeních či čemkoli, co máte. Procesu
tohoto náležitého získávání předchází proces zbavování se všech nevhodných
nebo chybných pojímání takových pojmů, idejí, slov, označení atd. a toho, jak
jsou chápány a definovány. Před získáním a nastolením jejich náležité definice a
chápání potřebujete nejprve z vaší mysli odstranit jejich falešné a zkreslené
označení a to, jak je chápete, pojímáte, definujete a používáte ve vašich
vlastních myslích a životech. Jen poté je možné získat a nastolit jejich správné a
náležité definice, pojímání, chápání a jejich použití. Pokud se přidržujete jejich
nesprávných a nenáležitých pojímání, nemůžete v sobě znovu nastolit plnost
stavu nevinnosti. V tom případě nemůžete být ani plně v pozitivním stavu.
Abyste ustanovili vaše trvalé přebývání uprostřed pozitivního stavu, a tím
faktorem v sobě ustavili nebo obnovili stav nevinnosti, potřebujete se zbavit
všech nesprávných, falešných, zkreslených a nevhodných pojímání a chápání
všech duchovních idejí, pojmů a termínů.
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Tím, že jsem vám dal Mé Nové zjevení a všechny ideje, pojmy, termíny atd.,
které jsou v něm obsaženy, vy jako Moji praví představitelé na planetě Nula jste
dáni do pozice uskutečnění takových korekcí, náprav a redefinování, a tím
faktorem jste schopni získat a ustavit v sobě jejich náležité a správné chápání,
pojímání a definici. Dosažením toho vás dostávám zpět do stavu nevinnosti, a
tím doprostřed Mého pozitivního stavu. A nejen to, ale tímto procesem,
samotným vaším životem v souladu se stavem nevinnosti, vytváříte velmi
důležité podmínky a příklady v lidském ne-životě, na základě kterých bude
veškeré lidstvo v příhodném čase spaseno z jejich zlého, falešného, zkresleného
a nenáležitého pojímání, chápání a definice všech duchovních pojmů, idejí,
termínů nebo čehokoli, čeho se v tomto ohledu drží. Tím jim tak umožníte
znovu získat stav nevinnosti, který dávno ztratili (ve vašem pojímání času).
Tato záležitost má obzvláště důležitý význam v tom, jak lidé i vy, Moji
představitelé, pojímáte, vnímáte a chápete Moji Přirozenost a jaký druh slov
používáte a jaký smysl připisujete těm slovům, které používáte při popisu Mé
Absolutní Pozitivní Nové Přirozenosti. Výše citovaný text z Bible je dobrým
příkladem tohoto významu. Jak sis z toho textu všiml, Má Přirozenost nebo Stav
Mé Mysli jsou popsány typickými lidskými termíny, tak jak lidé definují,
pojímají, vnímají a chápou význam těch termínů nebo slov. Používají tedy
taková slova jako ‚cítit lítost‘, ‚cítit smutek ve Svém srdci‘, ‚být rozzloben‘, ‚být
ničící‘, ‚být zuřivý‘, ‚být trestající‘ atd., jako bych vůbec nepředvídal, jak
dopadnou stvořené sentientní entity nebo jaký by mohl být, nebo jaký by byl
výsledek jejich stvoření. Podle typického lidského pojímání, interpretace,
definice a chápání významu těch slov skutečně vypadám tak, jako kdybych byl
takový nebo jako kdybych měl takové nepříznivé emoce nebo stavy Své Mysli;
zatímco realita Mé Pravé přirozenosti nemá absolutně nic u takových stavů a
rozpoložení. Takže vždycky, když jsou k popisu toho, jak se cítím, co chci nebo
co si myslím nebo jaký jsem, použity takové termíny nebo slova, v okamžiku, co
je lidé nebo jakékoli sentientní entity kdekoliv a kdykoliv vysloví nebo
zaznamenají, nabydou úplně jiného významu, než jim připisují například lidé.
Jejich význam má ve vztahu ke Mně jen a pouze pozitivní konotaci, takovým
způsobem, jak je to naznačeno například v jejich výše popsané interpretaci.
Ve vaší roli a pozici jako Moji praví představitelé na planetě Nula se potřebujete
cvičit v tom, abyste viděli, mysleli, cítili, chápali a pojímali správný a náležitý
význam takových slov a termínů, jaké se používají k popisu toho, co cítím, chci,
myslím si atd. Takže vždy, když o Mně čtete nebo přemýšlíte a během takových
aktivit narazíte na tato zdánlivě negativní slova a termíny, jak byly uvedeny
výše, nemáte jim připisovat stejný význam, jaký jim připisují běžní lidé při jejich
chápání a pojímání takových slov a termínů, ale takový, jaký jim připisují
všechny sentientní entity v pozitivním stavu. V pozitivním stavu vždycky, když
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vyslovíte taková slova jako například ‚Pán Ježíš Kristus (nebo Bůh, ve starém
pojímání Mé Přirozenosti) je rozhněván, cítí lítost, truchlí, je plný hněvu a násilí‘
a podobná, všechno negativní slova, ony je nevnímají, co se týká významu těch
slov, v té samé konotaci jako lidé. Namísto toho v nich čtou podobný význam,
pouze v jejich pozitivní konotaci, jak bylo popsáno výše při naší interpretaci
například citovaného biblického textu v Genesis. Jinými slovy, podle jejich
pojímání a chápání v nich není obsaženo nic zlé a negativní konotace.
Jako Mé pravé představitele na planetě Nula vás pokorně žádám, abyste si
v tomto nebo v jakémkoliv jiném ohledu osvojili stejný postoj, jaký mají
všechny sentientní entity v pozitivním stavu. Tím, že budete mít takový postoj,
budujete v lidském ne-životě, jakž i v ne-životě negativního stavu všeobecně
pevný základ, na kterém bude možné dosáhnout odstranění takového
negativního a odporného pojímání Mé Přirozenosti (jak se cítím, co chci, jak
uvažuji atd.). Toto je jeden z velice důležitých důvodů, proč hovoříme o těchto
záležitostech a proč, Petře, byly uvedeny do vaší pozornosti, v důsledku něčeho
důležitého, co se událo v naší duchovní říši.
Je absolutně životně důležité a rozhodující eliminovat z vašich myslí jakoukoliv
představu, že Já jsem schopen cítit lítost, truchlit, být rozzloben, ničit, zabíjet,
být nevrlý, být zuřivý nebo mít jakékoli negativní, nepříznivé nebo zlé myšlenky,
pocity, emoce nebo přání. Ve Své Absolutní Pozitivní Nové Přirozenosti nejsem
schopen mít v Sobě nic této nepříznivé povahy. Ano, plně jsem je zažil během
Mého života na planetě Nula, jako by je zažil kterýkoliv jiný člověk, ale jak bylo
uvedeno mnohokrát předtím, zakoušet něco, a učinit to něco neoddělitelnou
součástí své přirozenosti, jsou dvě zcela odlišné věci.
Jak víte, síly negativního stavu, především renegáti, by nic nechtěli více, než
abyste vy, jakož i všichni jejich poskoci a lidé měli tuto falešnou představu o Mé
Přirozenosti a o tom, jak se cítím, co si myslím, co chci, jak jednám, jak se
chovám, navazuji vztahy atd. Pokud má kdokoliv nadále takové falešné
představy o Mně a o Mé Přirozenosti, negativní stav a všechno, co se jej týká a
co je v něm obsaženo, nemůže být nikdy eliminován. Proto vynakládá
maximální úsilí, nakolik je to jen možné, aby zkreslil a zfalšoval pravý význam
Mé přirozenosti a Mého vztahu ke všem. Vaší rolí je v tomto ohledu to, abyste
se nikdy nechytili do této pasti. Tím, že se budete držet správné představy o
Mně a o Mé Pravé Přirozenosti, umožňujete, aby došlo k eliminaci negativního
stavu - až přijde k tomu čas. A toto je hlavní důvod, proč dnes hovoříme o této
záležitosti a proč byl do tvé pozornosti uveden výše citovaný text, jakož i tvé
zkušenosti z minulosti, Petře.
Existují některé další důležité duchovní důsledky ztráty nevinnosti a nastolení
hříšnosti, které se objevily po aktivaci, nastolení a manifestaci ne-života
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negativního stavu a lidského ne-života, které je potřeba prodiskutovat z jejich
historické perspektivy na platformě těchto Dialogů, a jak tyto ovlivnily lidské
pojímání hierarchie duchovní organizace všeobecně. Doporučoval bych ale,
abychom se tomuto tématu věnovali v příštím Dialogu. Tento Dialog je
poněkud dlouhý. Kromě toho si potřebuješ dát přestávku, Petře, kvůli tvému
křehkému fyzickému stavu. Pobavme se o tom tedy trochu později. Zatím
připrav tento Dialog k editaci pro Betty a Heather Oudalovi. Já osobně bych rád
využil této příležitosti, abych jim poděkoval a abych poděkoval všem těm, kteří
právě překládají všechny tyto Dialogy do jiných jazyků, i všem těm, kteří
poskytují velkorysou finanční podporu na jejich výtisk (například Dr. Beth Ann
Voienová a Thomas Oudal i jiní), za jejich chvályhodnou a užitečnou práci
v tomto ohledu. Nemáte téměř vůbec ponětí, jak jsou vaše práce a vaše
příspěvky v tomto ohledu důležité. Takže do příště.
Peter: Děkuji Ti velice za všechno, co bylo zjeveno v tomto Dialogu. Také já se
k Tobě připojuji a vyjadřuji svou osobní vděčnost a uznání všem těm, kteří se
podílejí jakýmikoliv jim dostupnými prostředky na tomto úsilí.
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Dialog 145
3. června 2000
Peter: Jsme připraveni pokračovat v naší diskusi o tématu uvedeném na konci
předcházejícího Dialogu (144)? Nebo je zde něco jiného, o čem si myslíš, že je
to potřebné uvést jako první do naší pozornosti, než se začneme věnovat
zmíněným tématům?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme připraveni; a ano, je zde ještě něco dalšího,
o čem bych se chtěl stručně zmínit nebo co bych chtěl znovu ještě jednou
uvést, než se budeme věnovat čemukoli jinému. Jak je očividné
z korespondence, kterou jsi včera dostal z východní Evropy, existuje zde jisté
nedorozumění a možná desinterpretace ohledně našich prohlášení o posunu
v pokládání otázek a získávání odpovědí. Vždy tě udiví, Petře, jak mohou různí
čtenáři těchto Dialogů různě chápat, co obsahují. Jako by tomu, co se v těch
Dialozích skutečně uvádí, nevěnovali dostatek pozornosti. Proto přicházejí se
závěry, které ne vždy přesně odrážejí pravou realitu významu toho, o čem
Dialogy hovoří. Někteří usoudili, že žádné další otázky už nebudou akceptovány,
a tedy už nebude docházet k dalším dialogům, protože je v nich ukryt dostatek
materiálu, který vám vystačí na zbytek vašich životů na planetě Nula (což je
v jistém smyslu pravda). Další věří, že vedení dialogů bude pokračovat
v nezmenšené míře, a proto pokládání otázek a přijímání odpovědí na ně
prostřednictvím našeho vedení dialogů přetrvá dlouhý čas (dokonce i tento
předpoklad může být v jistém smyslu pravdivý). A někteří další chápou
víceméně správně, o čem tu v tomto ohledu hovoříme.
Takže, co přesně vám bylo oznámeno ohledně této záležitosti? Ještě jednou si
to zopakujme: V některých dřívějších Dialozích bylo několikrát opakovaně
uvedeno, že zodpovědnost za určení, zda by měly být vaše otázky adresovány
Mně skrze Petra, aby mohly být zodpovězeny na platformě těchto Dialogů,
nebo zda by měli být Mně adresovány vámi osobně, bez jejich zahrnutí do
těchto Dialogů, je zcela na každém případném dotazovateli. Jak je zřejmé
z množství otázek, které k tobě přicházejí, Petře, tento požadavek zcela
očividně obešel vědomé uvědomění každého čtenáře, nebo většiny čtenářů.
Jednoduše řečeno, ignorovali jej. I když nedávno bylo jasně uvedeno, jak je
zřejmé z Dialogu 141, že se situace v tomto ohledu značně změní. Na základě
tohoto prohlášení někteří z vás usoudili, že to znamená okamžité skončení
vedení našich dialogů. Avšak, ačkoli taková možnost skutečně existuje jako
jedna z mnoha možností volby, nevztahuje se to na okamžitou situaci, jak je
zřejmé ze skutečnosti, že po zaznamenání toho Dialogu došlo mezi námi
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k dalším dialogům. Co ale bylo v tomto Dialogu naznačeno, je to, že se blížíme
k času/stavu, kdy bude aktuální kapitola ve fáze probíhajícího posunu uzavřena
a na její místo bude přicházet nová kapitola nebo nová fáze. Uzavření této
kapitoly a otevření nové si bude vyžadovat nový přístup a nové chápání, a na
základě nový požadavek na vás, jak máte všichni od toho bodu postupovat.
Nuže, prohlášení o uzavření této jednotlivé kapitoly aktuálně probíhající fáze
v rámci zmíněného posunu vůbec neznamená, že k tomu uzavření už došlo.
Ještě tam nejsme. Budeme tak co nevidět. Jak dlouho bude to ‚co nevidět‘
trvat, závisí na mnoha činitelích, které je nezbytné určit, a na mnoha událostech
a volbách, které se musí stát. Jak spolu hovoříme, právě se odehrávají, ale než
budou zcela završeny, vyžádá si to jistý čas/stav. V přechodném období, než
dojde ke skutečnému uzavření a otevření, je zahájen stav přípravy, který vám
říká o těch blížících se změnách. Pokud trvá toto přechodné období, neexistuje
příliš velký rozdíl mezi tím, co jste dělali a zakoušeli do tohoto okamžiku a také
co budete dělat nebo zakoušet do času/stavu tohoto uzavření, a mezi tím, co se
bude od vás vyžadovat, abyste dělali a zakoušeli po otevření následující kapitoly
nebo fáze.
Záležitost, o kterou jde, se týká pokládání otázek a přijímání odpovědí na ně.
Bude taková potřeba trvat nadále, nebo bude nutné pokračovat v tomto
způsobu komunikace nebo přenášení informací ode Mne k vám jakýmkoliv
způsobem – ať už skrze Petra, nebo vaším vlastním úsilím? Všechno to bude
záležet na charakteru potřeb, které si bude vyžadovat duchovní klima té nové
fáze nebo kapitoly. Nicméně, zjevným charakterem té fáze posunu bude
spolehnutí se na sebe a plná zodpovědnost a povinnost každého skládat účty za
všechny aspekty svého individualizovaného a zosobněného života a za povahu
kvality své individuality, která bude muset plně vystoupit do popředí vašich
životů. Za těch nových podmínek může být zavedeno několik možností – pokud
jde o pokládání otázek a získávání odpovědí na platformě těchto Dialogů. Za
prvé, je možné, že nedojde k žádnému dalšímu vedení dialogů tohoto
charakteru, protože Petr bude odvolán z planety Nula, nebo mu bude přidělena
jiná práce v Mých službách, dokud bude na planetě Nula. V každém případě,
jeho energie bude potřeba plně zaměřit na něco jiného. Za druhé, vedení
dialogů takového charakteru bude pokračovat, ale možná méně často a pouze
tehdy, když budou položeny otázky opravdu multivesmírného významu, nebo
když bude potřebné oznámit něco důležité na platformě těchto Dialogů. Za
třetí, může dojít k posunu od ukončení pokládání jakýchkoli dalších otázek
k plné realizaci a praktikování všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení.
Za čtvrté, jakékoli otázky, které byste snad chtěli položit, bude možné odvodit
ze všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení a od vás se bude vyžadovat,
abyste se cvičili ve využívání vašich dedukčních schopností, abyste si všechny
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odpovědi na ně odvodili samostatně. Za páté, jakékoli otázky, které byste mohli
mít, si budete muset zodpovědět samostatně prostřednictvím své intuice ze Mě
ve vás, bez jakékoliv mediace. Následně si budete muset správnost odpovědí,
jež dostanete, potvrdit podle principů Mého Nového zjevení, abyste se ujistili,
že nejste zaváděni ani vaším vlastním zbožným přáním, ani žádným podvodným
renegátem nebo jeho poskokem.
S výjimkou prvního scénáře by mohly být všechny ostatní realizovány úplně
zároveň; to znamená, že se mohou do určité míry vyskytnou simultánně a
synchronně, v souladu s duchovními potřebami toho času/stavu. Takže, vedle
plné realizace a praktikování, některé otázky mohou bát v některých případech
zodpovězeny na platformě těchto Dialogů (pokud bude Petr ještě stále za tím
účelem k dispozici); některé budou zodpovězeny na základě vašeho vlastního
úsilí; a některé bude možné odvodit ze všeho, co je obsaženo v Mém Novém
zjevení.
Pro vaši informaci, dokud nebude dokončen druhý díl těchto Dialogů, nic z výše
uvedeného se nebude plně realizovat, Završení nebo uzavření současné
kapitoly nebo fáze tohoto posunu závisí na zakončení druhého dílu našich
Dialogů. Do té doby tedy neočekávejte v tomto ohledu příliš mnoho změn
(pokud jde o záležitost pokládání otázek a získávání odpovědí na platformě
těchto Dialogů). Mějte ale na paměti, prosím, že už nějakou dobu je v účinnosti
zodpovědnost za určení, zda by vaše otázky měly být předloženy Mně skrze
Petra, nebo zda by měly být zodpovězeny na základě vašeho vlastního úsilí
bez jakéhokoliv zprostředkování. Naneštěstí, většina nebo mnozí z vás
přehlédli tento požadavek a nevzali tu zodpovědnost na své bedra. Toto
přehlédnutí vedlo v určité míře k vaší závislosti na Petrovi v tomto ohledu.
Taková závislost, stejně jako jakákoliv závislost vůbec na vnějších faktorech,
obsahuje duchovní nebezpečí, protože vás dostává do podporování
přirozenosti lidského ne-života zvlášť a ne-života negativního stavu všeobecně.
Jak víte, jejich ne-životy jsou na takových vnějších závislostech založeny. Takže,
prosím vás, mějte toto na zřeteli a převezměte v tomto nebo jakémkoliv jiném
ohledu svou plnou zodpovědnost.
V tomto bodě uzavřeme tuto záležitost a budeme se věnovat něčemu jinému –
jak to bylo naznačeno na konci Dialogu 144. To, co bude následovat, se bude
jistým způsobem týkat otázky, kterou položil před nějakou dobou, krátce po tvé
operaci, Petře, Radomír Pastrňák z Ostravy v České republice. Jeho otázka se
týkala multivesmírné hierarchie duchovní organizace, která byla a je
uplatňována a prostřednictvím které se uskutečňuje náležitá a správná
regulace, údržba a směřování veškerého Stvoření.

557

Peter: Než budeš pokračovat, chtěl bych Ti vyjádřit své díky a uznání za velice
aktuální připomínku ohledně naší zodpovědnosti týkající se určení, jaké otázky
by se měly pokládat a jakými prostředky by měly být získávány odpovědi na ně.
Děkuji Ti velice.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní přejděme ke zmíněné záležitosti.
Začněme některými historickými událostmi, které se odehrály krátce po
takzvaném pádu člověka. Historicky řečeno, co se týká procesu tvoření Mého
Stvoření, z pozice jeho procesu, ne z pozice jeho stavu, můžeme rozlišovat
několik fází. Jak víte, Stvoření bylo ve svém stavu od věčnosti neoddělitelnou
složkou Mé Absolutní Sentientní Mysli. Posun z jeho stavu do jeho procesu
ustanovuje faktické a skutečné objevení se jeho procesu – stvoření Stvoření
jako takového. Jak také víte, Stvoření bylo stvořeno ze specifických energií a
z nich velmi specifických různých kvalit prostřednictvím jejich vyzáření z Mé
Absolutní Esence skrze Mou Absolutní Substanci.
Než došlo k vlastnímu procesu stvoření Mého Stvoření, předcházelo mu
stvoření velice speciálního typu sentientních entit, které jsou souhrnně nazvány
– andělé. Tyto speciální sentientní entity lze považovat, jak přicházely do jejich
vlastního jsoucna a bytí, za úplně první emanace, které ze Mě vyprýštily jako
předchůdce posunu ze stavu Mého Stvoření do jeho procesu nastání.
Přirozenost těchto sentientních entit byla určena různými rozdílnými kvalitami,
obsaženými v první vlně energií vyzařovaných z Mé Absolutní Touhy po tom,
aby bylo Mé Stvoření ve svém procesu. Tato přirozenost byla také určena
kvalitou funkce, role a pověření, které měly vykonávat jak v procesu tvoření
samotného Mého Stvoření, jakož i poté, co se ten proces stal skutečnou a
faktickou realitou sám o sobě. V prvním kole jejich fungování Mně tyto
sentientní entity asistovaly při procesu tvoření Mého Stvoření a při tvoření
všech následně stvořených sentientních entit, které by měly, v porovnání
s úplně první vlnou Mé emanace, zcela odlišné funkce, role a pověření,
v souladu s povahou, strukturou a dynamikou různých složek, ze kterých se
skládá Mé Stvoření.
Jak tvoření Mého Stvoření přešlo do svého procesu a stalo se samo o sobě
skutečnou a faktickou entitou, viděnou nyní i mimo Mě, a nejen ve Mně,
z emanací, které byly vyzářeny z různých odlišných úrovní Mého Absolutního
Stavu a Mého Absolutního Procesu z jejich příslušných velmi specifických
kvalit, objevily se nebo vešly do svého vlastního specifického jsoucna a bytí
rozličné okruhy Stvoření a jejich příslušné velmi specifické a velmi odlišné
sentientní entity s jejich velice specifickými kvalitami. Tento faktor lze
považovat za úplně první krok v zakládání hierarchie duchovní organizace, jež
měla řídit veškeré Mé Stvoření a jeho celý multivesmír (niterná neboli
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duchovní, intermediální neboli duševní a vnější neboli fyzický). Když už byla
završena počáteční fáze tvoření Mého Stvoření do jeho procesu, nastolila
integrační, sjednocenou a harmonickou situaci, která reflektovala integrační a
sjednocenou situaci Mé Absolutní Přirozenosti. Za těchto podmínek fungovaly
všechny okruhy a úrovně Mého Stvoření, se všemi jejich individualizovanými a
zosobněnými kvalitami a se všemi jejich sentientními entitami a se specifickými
kvalitami jejich vlastních individualit, ať by byly jakkoli nekonečně odlišné, jako
soudržná jednota. V této soudržné jednotě je zakořeněna povaha, struktura a
dynamika Mého pozitivního stavu, který byl založen jako následek Mého
tvořivého úsilí. Proto všechny úrovně, stupně, dimenze a jejich různé aspekty
Mého Stvoření a jejich příslušné sentientní entity pracovaly spolu, interagujíce,
vidíce se navzájem a jsouce ve vzájemné společnosti tak, jak bylo potřeba a
když bylo potřeba, bez jakýchkoli omezení nebo ohraničení nebo bez jakýchkoli
bezpečnostních zřetelů. V Mém Stvoření tedy při přecházení z jedné úrovně na
jakoukoli jinou úroveň, nebo z jedné dimenze do druhé, nebo z jednoho stavu
do druhého neexistovaly žádné hranice. Při tomto uspořádání nemělo niternéduchovní, intermediální-duševní a vnější-fyzické žádné viditelné hranice, které
by komukoliv bránily, aby nimi procházel jakýmkoliv směrem – ať už vertikálně
nebo horizontálně, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
V tomto smyslu byste si mohli strukturu Mého Stvoření představit jako jeden
multidimenzionální a multimodální kruh, který plně fungoval jako absolutní
rovnost svých složek, kvalit a sentientních entit. Funkce, role a pověření
každého, ať měl jakékoliv zodpovědnosti a ať zaujímal jakékoliv postavení v tom
kruhu, byly považovány za stejně důležité, stejně potřebné, stejně jedinečné,
stejně odlišné a stejně všechno ostatní, jako funkce, role a pověření kohokoliv
jiného. Proto za toho uspořádání nemohly přijít nikomu na mysl žádné
myšlenky upřednostňování jednoho před druhým. Takto to bylo okamžitě po
uvedení času/stavu Mého Stvoření do jeho procesu.
Aby se umožnila konkrétní a hmatatelná interakce, kooperace a vztah mezi
všemi sentientními entitami, každé takové sentientní entitě bylo přiděleno
velmi specifické a jedinečné jméno. To jméno plně odráželo specifickou
povahu, strukturu, dynamiku a kvalitu individuality každého, jakož i jeho/její
postavení, roli a pověření. Zároveň, jak se různí jedinci sdružovali do skupin za
účelem koordinace svých tvořivých úsilí, formovali různé společnosti, jež měly
podobné, i když individuálně kvalitativně velice odlišné povinnosti v průběhu
svých funkcí, rolí a pověření. Proto byly také těmto společnostem dány jména,
jako by to byli jedinci. Tyto jména plně obsahovala význam jejich povahy,
struktury, dynamiky a kvalit. Velmi často bylo to stejné jméno, které měl jeden
jedinec ve svém postavení vrchního dohledu té společnosti, dáno i příslušné
společnosti.
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Takto to bylo krátce po uvedení Mého Stvoření do jeho procesu. Jak si
pamatujete, v jednom bodě času/stavu, se do sentientních myslí chystaly
proniknout jisté otázky. Tyto otázky by nakonec vedly k vynalezení, aktivaci,
nastolení a manifestaci toho, co vešlo ve známost jako ne-život negativního
stavu. protože by takové otázky pronikly pouze do myslí těch, kteří byli
umístěni ve vnější-fyzické úrovni, a z jejich pozice by se tyto otázky rozšířily do
veškerého okruhu Stvoření, bylo zabezpečeno, aby byly na té úrovni položeny i
jménem všech sentientních entit. Určitá skupina lidí, která byli nejrozvinutější,
co se týkalo nahromaděných poznatků, jež měli v té době k dispozici,
dobrovolně nabídla umožnit, aby tyto otázky pronikly do jejich myslí, a že je
nejenže položí, ale také zajistí odpovědi na všechny ty otázky prostřednictvím
konkrétního, hmatatelného a zkušenostního způsobu, který byl samotnou
přirozeností vnější-fyzické části dotyčného kruhu.
Prvním krokem nebo fází v tomto ohledu bylo položení otázek. Během této fáze
byl do zásobárny jejich poznání pevně zapuštěn plán struktury, povahy a
dynamiky Stvoření, jaké bylo v tom čase/stavu. Také všechny ostatní dostupné
vynálezy a poznatky byly zahrnuty do té zásobárny. Ve druhé fázi, kterou lze
považovat za aktivační fázi, se začal ne-život negativního stavu postupně a
pomalu etablovat v životech těch, kteří souhlasili se svou spoluúčastí na tomto
procesu. Během této fáze ještě nedošlo k jejich úplnému odloučení a izolaci od
pozitivního stavu a k jejich aktivaci zóny vymístění. Proto si tyto entity nebo lidé
založili své vlastní klany v rámci okruhu samotného Stvoření. V tomto ohledu
došlo jen k omezené míře separace a izolace v tom, že v rámci společnosti toho
kruhu, který původně obývali, si založili separované skupiny, které se začali
odlišovat od všech ostatních skupin, jež nebyly ve stejném postavení jako ony.
V tom čase/stavu jste tedy mohli v rámci té samé domény nebo nebes najít
pospolu, bok po boku, jak takzvané pozitivní entity, tak i v současnosti
nazývané negativní entity. V tom bodě se však přestaly pravidelně vzájemně
stýkat.
V procesu završování druhé fáze, která se nazývá fází aktivace negativního
stavu, došlo zároveň ke dvěma věcem. Jednou bylo všemožné úsilí rozšířit sféru
vlivu negativních skupin na všechny ostatní skupiny a zřídit si vlastní stanoviště
na tolika úrovních kruhu Stvoření, na kolika to jen bylo možné; a tou druhou
bylo naklonit si na svou stranu tolik dalších sentientních entit, kolik jen bylo
možné. V důsledku tohoto úsilí došlo k duchovnímu boji nebo duchovní válce –
jestliže to tak chcete nazvat, která trvala dlouhou dobu (ve vašem pojímání
času). Během této fáze se některé entity ze všech ostatních úrovní kruhu
Stvoření, ze svých vlastních důležitých důvodů a z důvodů reprezentace všech
jeho úrovní v povoleném experimentu s jiným typem života, odlišným od
pravého života pozitivního stavu, rozhodli připojit k původní skupině lidí, která
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souhlasila s tím, že položí ty otázky a zajistí odpovědi na ně z hlediska všech
aspektů jejich obsahu a významu. Jak víte, později byli tito lidé nazváni
pseudotvůrci.
Aby uspěli v plné a kompletní aktivaci, nastolení a manifestaci ne-života
negativního stavu, v jednom bodě této fáze účastníci tohoto úsilí zjistili fakt, že
bude nezbytné, aby zfabrikovali své vlastní pseudostvoření, které nebude mít
nic společné s pravým Stvořením a které proto potřebuje být úplně odloučeno,
izolováno a dáno do odlišného stavu/prostoru/času/paračasu/kondice/procesu,
než bylo pravé Stvoření. Takový stav/prostor našli v zóně vymístění, která, jak si
pamatujete, byla prázdná nebo která byla využívána na vypuzování všech idejí
sentientních myslí, týkajících se jejich svobodné vůle a volby odmítnou Mne
jako pravý zdroj jejich životů (kromě mnoha jiných věcí). V nitru té zóny si
založili svou vlastní doménu, kterou nazvali Pekly, jako protiklad k názvu Nebes.
Jak si pamatujete, z původní hmoty/stavu, která byla použita na stvoření vnějšífyzické dimenze kruhu Stvoření, oddělili ‚velký kus‘, a z toho ‚velkého kusu‘ si
zfabrikovali pekla a všechny ostatní pseudosvěty zóny vymístění. Tak se sami
vyloučili ze zbytku Stvoření. Toto vyloučení bylo později pojímáno učenci
mysticismu jako rázný a násilný akt, ke kterému došlo mezi archandělem
Michaelem a jeho kohortami a mezi ďáblem nebo Satanem a jeho kohortami.
Pojmenování ďábel a Satan v jejich původní konotaci, před takzvaným Pádem
(vynálezem a aktivací negativního stavu), neměla takový negativní význam, jaký
mají nyní nebo jaký získali po tom Pádu. Ve skutečnosti představovali kvalitu a
obsah vnější-fyzické části kruhu Stvoření. Avšak kvůli skutečnosti, že to byla ta
úroveň, ze které se chystaly být položeny ony otázky a ze které se chystaly být
poskytnuty odpovědi, ta jména získala ryze negativní a zlověstnou konotaci.
Z toho důvodu byla skupina lidí, která dobrovolně souhlasila s tím, že položí
tyto otázky a poskytnou na ně všechny odpovědi, také nazvána ďáblem a
Satanem. Jak víte, my je nazýváme pseudotvůrci. To, že před vynalezením a
aktivací negativního stavu mělo jméno ‚Satan‘ zcela jinou konotaci, je zřejmé
z faktu, že on nebo oni (slovem ‚Satan‘ se nemyslí pouze jedna jednotlivá
osoba, ale celá společnost, která měla na starosti vnější-fyzickou část kruhu
Stvoření) měli úplná nebo stejný přístup k takzvanému Božímu trůnu jako
všechny ostatní sentientní entity, které jsem stvořil během úplně první vlny
vyzáření Svých energií za účelem uvedení Mého Stvoření do jeho procesu.
Je tedy pochopitelné, že jméno ‚Satan‘ znamenalo specifickou kvalitu, týkající
se povahy, struktury a dynamiky vnější-fyzické dimenze nebo vesmíru v rámci
původního kruhu Stvoření. V této pozici mělo to jméno pozitivní konotaci.
Koneckonců, někdo musel reprezentovat vnější-fyzickou část okruhu Stvoření
v hierarchii duchovní organizace a jejího nebeského kruhu. Satan byl
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reprezentován v tom kruhu. Jen co ale došlo k takzvanému Pádu, skupina zvaná
‚Satan‘ byla vyloučena nebo se vyloučila z toho kruhu a usadila se v zóně
vymístění. Po tomto aktu získala pojmenování ‚Satan‘ a ‚ďábel‘ ryze negativní a
zlou konotaci.
Jak z těchto skutečností vidíte, budujeme zde základ, na kterém bude zřejmé,
proč dokonce i takzvaný Satan a ďábel budou schopni v příhodném čase/stavu
konvertovat do pozitivního stavu. Koneckonců, zlovolnost a negativita nebyly
v obsahu jejich původních individualizovaných a zosobněných kvalit. Byly
získány později v průběhu pokusů najít nejpotřebnější a nejrozumnější
odpovědi na všechny ty existenciální otázky, které se chystaly proniknout do
sentientních myslí. Vzhledem k původní pozitivní přirozenosti není možné tuto
přirozenost jakýmkoli způsobem odstranit nebo totálně zrušit. Taková snaha by
navěky eliminovala Moji přítomnost v nich a s nimi. Bez Mé přítomnosti by
nemohli absolutně nic udělat. Bylo ale možné izolovat, separovat a uzavřít tu
přirozenost a Mou přítomnost v ní a s ní takovým způsobem, že to prakticky
vnímali, jako kdybych v nich a u nich nebyl přítomen vůbec. Bylo velice
nezbytné, aby to tak vnímali nebo aby se ke Mně otočili zády, aby byli schopni
vynalézt, aktivovat, nastolit a manifestovat všechny aspekty ne-života
negativního stavu. Jak si pamatujete, za Mé přímé a zjevné přítomnosti by se
nic takové povahy nemohlo stát, protože Já nemohu být přítomen v žádné fázi
vynalézání, aktivace, nastolení a manifestace ne-života negativního stavu.
Kvůli faktu, že oni všichni v sobě přece jen obsahují původní pozitivní
přirozenost, i když pohřbenou a zapomenutou, v jednom časovém bodě, poté,
co se všechno ohledně negativního stavu naplní a završí, bude ta přirozenost
uvedena do popředí jejich vědomého uvědomění, a na ni navrstvená negativní
a zlá přirozenost z nich zmizí. Potom budou uvedeni do své původní pozice
s úplně novou, odlišnou a ryze pozitivní kvalitou. V té době jim bude dáno nové
jméno a označení, a taková jména jako ‚Satan‘ a ‚ďábel‘ budou kvůli jejich
současné ryze negativní, zlovolné a zlé konotaci vymazány z pamětí všech,
včetně jejich.
Proces separace, izolace a vyloučení pseudotvůrců a jejich následovníků
z pozitivního stavu je popsán ve verši 3, kapitola 6, Genesis: ‚A Pán řekl: „Můj
duch se nebude namáhat s člověkem navěky, neboť on je jen tělo; jeho dní však
bude sto dvacet let“.‘ To, že ‚Můj duch se nebude namáhat s člověkem navěky‘,
znamená, že v pozitivním stavu, takříkajíc, přímo pod Mým nosem, už více není
žádného místa pro nikoho negativní přirozenosti, jak to bylo v tom čase/stavu.
‚Neboť on je jen tělo‘, znamená krajní případ externalizace (‚tělo‘), jenž
umožňuje, aby došlo k aktivaci ne-života negativního stavu. To, že jeho ne-život
je přechodný a dočasný a že nemůže trvat navěky, je znázorněno slovy ‚jeho dní
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však bude sto dvacet let‘. ‚Sto dvacet let‘ vůbec neznamená trvání fyzické délky
života každého. Namísto toho to znamená dočasnost a přechodnost. V tomto
smyslu ‚sto‘ znamená do té doby, dokud nebude završena plnost a kompletnost
ilustrace, demonstrace a manifestace všech principů ne-života negativního
stavu, co se týká jeho zel a nepravd (‚dvacet‘). ‚Dvacet‘ znamená v této konotaci
veškerý konglomerát všech zel a nepravd, které může negativní stav
vyprodukovat a které jsou plně a kompletně vyčerpatelné, protože nevznikly
v Absolutním Stavu.
Jak se tedy věci vyvíjeli po rozkolu ve struktuře Stvoření a jeho kruhu? Co se
potom přihodilo? Jak si pamatujete, pseudotvůrci si s sebou vzali konstrukční
plán hierarchie duchovní organizace, která byla zavedena krátce po stvoření
Mého Stvoření. Kromě toho si zachovali a dále rozvíjeli všechno dostupné
poznání, které bylo přítomno všem sentientním entitám na různé úrovni jejich
duchovní kvality a vývoje. Pseudotvůrci té doby ale měli speciální schopnost,
která jim umožňovala vlastnit nejvyspělejší chápání a uplatnění toho poznání
v porovnání s ostatními, kteří byli v odlišné pozici, jež si tuto speciální
schopnost nevyžadovala. Při předvídání potřeby vynalézt, aktivovat nastolit a
manifestovat ne-život negativního stavu a při předvídání skutečnosti, že oni
budou ti, jež budou dobrovolně souhlasit s položením všech těch
existenciálních otázek jménem všech, byli pseudotvůrci naděleni speciální
schopností, která zahrnovala proces tvorby života.
Jen co se usadili v zóně vymístění a začali konstruovat odlišný svět, zvaný Pekla,
jejich první snahou bylo zfabrikovat různé sentientní tvory, kteří by imitovali
roli, pozici a pověření, která existovala v pozitivním stavu Nebes. Ve
skutečnosti, jak si pamatujete z Velké knihy (kapitola 29), z konstrukčního
plánu, který měli, zkopírovali strukturální vzor Stvoření a jeho hierarchii
duchovní organizace a nastolili přesně ten samý typ hierarchie, ale s úplně
odlišným, ve skutečnosti opačným účelem, než jaký existoval v pozitivním stavu
Nebes.
Jaká byla základní strukturální koncepce Nebes v té době a předtím, než jsem
získal Svou Novou Přirozenost? V procesu tvoření Mého Stvoření, když bylo
přesunuto z jeho stavu so jeho procesu, ze zcela první vlny vyzařování Mé
Absolutní Přirozenosti, v prvním kole tohoto procesu nebo, abych byl přesnější,
krátce před začátkem procesu Stvoření vyl stvořen speciální typ sentientních
entit a velice speciálním určením jejich rolí, pozic a pověření a se speciálními
typy kvalit jejich individualit, týkajících se těch rolí, pozic a pověření. Protože se
Stvoření po přesunu ze svého stavu do svého procesu mělo stát relativním
k Absolutnímu, aby v přítomnosti Absolutního přežilo, bylo nezbytné stvořit
speciální typ ochrany a štítu nebo, lépe řečeno, speciální typ zprostředkovatelů,
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kteří by byli schopni zmírnit všechny aspekty Mé Absolutní Božské Lásky a
Božské Moudrosti, jakož i všechny ostatní aspekty Mé Absolutní Přirozenosti
(Staré přirozenosti) a přerozdělit je všechny postupně po celém Mém Stvoření a
samotnému Stvoření v souladu se specifickou individualizovanou a zosobněnou
kvalitou jedinečných individualit všech a všeho.
V zásadě bylo vyzářeno několik skupin takových zprostředkovatelů ze
speciálních energií Mé Absolutní Přirozenosti. Tyto skupiny byly zformovány do
speciálních typů společností, které vykonávaly pověření tohoto přerozdělování
a titrace všeho, co bylo obsaženo v Mé Absolutní Přirozenosti. Každé skupině
nebo společnosti bylo jako celku dáno speciální jméno, které reflektovalo
kvalitu, strukturu, povahu a dynamiku jejich funkcí. Možná poznáte devět
takových jmen, která se dochovala a která byla později zaregistrována nebo
zaznamenána v různých svitcích nebo knihách během historie duchovního
vývoje a která byla zpřístupněna i některým lidem (které pseudotvůrci
zfabrikovali mnohem později). Zmíněná jména jsou v posloupnosti duchovního
pořádku následující: serafíni, cherubíni, trůnové, mocnosti, síly, ctnosti,
knížectví, archandělé a andělé. Tyto bytosti nebo společnosti zformovaly to, co
vešlo ve známost jako centrální řídící kruh, umístěný (hypoteticky) nad
Stvořením, aby zprostředkovával, chránil, stínil a mírnil intenzitu a rozsah všech
Absolutních Atributů Mé Absolutní Přirozenosti. Vzájemně byly umístěny okolo
hypotetického kulatého stolu nebo v imaginárním kruhu, aby odrážely
strukturální koncepci Stvoření, které také postupuje v těchto imaginárních a
aktuálních kruzích.
Jestliže si dokážete představit takový kruh na rovném kousku papíru, potom si
budete moci vizualizovat něco tímto způsobem: Na vrcholu toho kruhu se
nacházeli serafíni. Vedle nich na jedné jejich imaginární straně se nacházeli
cherubíni; na druhé imaginární straně se nacházeli trůni. Vedle cherubínů se
nacházeli mocnosti. Vedle trůnů se nacházeli síly. Mezi mocnostmi a silami a ve
středu toho kruhu se nacházeli ctnosti. Dál na straně mocností se nacházela
knížectví. Dále na straně sil se nacházeli archandělé. A ve spodní části se
nacházeli andělé. Každá společnost označená výše uvedenými jmény (tato
jména neodrážejí přesnou realitu jejich tehdejšího pojmenování, ale jsou
nejbližším označením, které je v lidském jazyce k dispozici) se skládala z mnoha
velmi speciálních entit, které byly naděleny různými velice speciálními
schopnostmi, potřebnými pro vykonávání funkcí, jež jim byly určeny. Každé
takové sentientní entitě bylo dáno speciální jméno, které zase reflektovalo
povahu, strukturu, dynamiku a kvalitu jeho/její jedinečné a specifické
individuality a které reflektovalo specifický charakter funkce, jež měla každá
společnost.
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Stručně a nepřesně: serafíni, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a
zmírňovali Mou Absolutní Božskou Lásku a všechny jejich atributy, rysy a
vlastnosti. Cherubíni, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali
Mou Absolutní Božskou Moudrost a všechny jejich atributy, rysy a vlastnosti.
Trůni, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali Absolutní
Pravdu a její Spravedlivost a všechny jejich atributy, rysy a vlastnosti. Mocnosti,
kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali Mé Absolutní Dobro,
Starostlivost a Vznešenost Mé Přirozenosti a všechny jejich atributy, rysy a
vlastnosti. Síly, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali Mou
Absolutní Sílu, Moc a Energie a všechny jejich atributy, rysy a vlastnosti. Ctnosti,
kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali Mou Absolutní
Nevinnost, Skromnost, Pokoru a Poníženost a všechny jejich atributy, rysy a
vlastnosti. Knížectví, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávala a zmírňovala
Mou Absolutní Stav Niternosti a Mou Absolutní Duchovnost a všechny jejich
atributy, rysy a vlastnosti. Archandělé, kromě mnoha jiných věcí,
zprostředkovávali a zmírňovali Mou Absolutní Božskou Prozřetelnost a Mou
Přítomnost s každým a v každém se všemi jejich atributy, rysy a vlastnosti. A
nakonec andělé, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovávali a zmírňovali Mou
Absolutní Vůli, Ochranu, Vztah a Individualitu a všechny jejich atributy, rysy a
vlastnosti. Takto byla stanovena funkce každé specifické společnosti.
Samozřejmě, jak bylo uvedeno výše, existovaly mnohé další společnosti s jejich
specifickými funkcemi zprostředkovávání a zmírňování a s jejich specifickými
jmény týkajícími se jejich funkcí. V této době však není pro vás vhodné, abyste
je poznaly nebo abyste věděli, jaký druh zprostředkování a zmírňování něčeho,
co pocházelo z Mé Absolutní Přirozenosti, v tom čase/stavu vykonávaly.
Nuže, pseudotvůrci se původně řídili touto strukturou a v celé své doméně si
zřídili podobnou organizaci. Svým společnostem přidělili podobná jména a dali
jim podobné funkce, jaké měly jejich protějšky v pozitivním stavu, ale
s diametrálně opačnou přirozeností. Toto bylo nutným opatřením, aby vyvážili
svou doménu vůči doméně pozitivního stavu. Kromě toho, jak si pamatujete,
z každé úrovně tohoto kruhu někdo dobrovolně souhlasil s tím, že se přidá
k pseudotvůrcům v jejich věci, což jim značně usnadnilo založení té samé
hierarchie duchovní organizace, jaká byla v pozitivním stavu.
Vidím, Petře, ve tvé mysli otázku (vlastně dvě otázky) ohledně možné
kontradikce s předcházejícím prohlášením ve Velké knize i jinde v Mém Novém
zjevení, že se nikdo na té úrovni nebo z kruhu Mého Stvoření nezúčastnil
ničeho, co se týkalo negativního stavu. Výše uvedené prohlášení musíte chápat
tak, že během procesu vynalezení a aktivace negativního stavu se na procesu
vynalezení a aktivace nepodílel nikdo z té úrovně nebo z jakékoliv jiné úrovně,
s výjimkou vnější-fyzické úrovně. Jen co ale došlo k tomuto vynalezení a aktivaci
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nebo jen co se pevně nastolily, poté se někteří členové zmíněného kruhu
z jejich vlastních velice důležitých duchovních důvodů a s Mým laskavým
dovolením rozhodli připojit k pseudotvůrcům v jejich úsilí v tomto ohledu.
Druhá otázka, která ti přišla na mysl, Petře, a která tě trápí, je možná
kontradikce mezi Mým prohlášením, že ve Mně neexistuje nic relativní
přirozenosti, a Mou schopností interagovat přímo, individuálně a osobně se
všemi relativními sentientními entitami na jejich relativní úrovni jako jeden
relativní s druhým. Předtím bylo uvedeno, že Absolutno se nemůže přiblížit
k relativnímu bez jeho anihilace v tomto procesu. Tvrdilo se ale, že všechno, co
jsem si s Sebou vzal z planety Nula, bylo předtím, než to bylo zahrnuto do Mé
Absolutní Přirozenosti, zbožštěno nebo učiněno absolutním, aby nebylo ve Mně
obsaženo nic relativní přirozenosti. Je zde jisté nepochopení skutečné povahy
této tohoto faktu. Divinizovaná nebo absolutizovaná část všeho, co jsem získal
na planetě Nula a co jsem si vzal s Sebou do Své vlastní Domény, si plně
zachovala svůj originální charakter a zkušenost relativnosti, bez toho, aby byla
nadále sama relativní. Být relativní nebo obsahovat cokoliv relativní v Absolutní
Přirozenosti, a být schopen přizpůsobit Svou Absolutní Přirozenost úrovni
jakékoliv relativní sentientní entity, jsou dvě zcela odlišné věci. Toto rozhodující
a životně důležité přizpůsobení bylo umožněno specifičností povahy a prožitím
všeho relativního, co jsem získal v průběhu Svého pobytu na planetě Nula. Toto
byl jeden z mnoha důvodů, proč jsem se ze Své Vlastní Svobodné Vůle a Volby
rozhodl inkarnovat na planetu Nula do podmínek nejkrajnější a nejexternější
relativnosti. Jak z tohoto vysvětlení vidíš, Petře, v tomto ohledu neexistuje
žádná kontradikce. Všechno se stalo a děje se přesně tak, jak má.
Peter: Moc Ti děkuji, že jsi mi provětral mysl ohledně těchto dvou záležitostí.
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. A nyní pokračujme v naší historické rozpravě.
Důvod, proč jsme se rozhodli cestovat do análů historie Stvoření i
pseudostvoření, je ten, abychom napravili věci a abychom rozptýlili jakákoliv
zkreslení a falešnosti o tom, co se v tom čase/stavu přihodilo. Takže, jen co
pseudotvůrci založili výše zmíněnou hierarchii své vlastní pseudoduchovní
organizace, vytvořené v souladu s konstrukčním plánem, který si přinesli
s sebou poté, co byli vyloučeni z pozitivního stavu, a jen co si zfabrikovali svůj
vlastní kruh moci, jako ve výše popsané organizaci, a to hlavně z těch okruhů
pozitivního stavu, kteří se k nim přidali, přešli ke druhému kroku. Jak si
pamatujete, v tomto kroku chtěli napodobit Mé tvořivé snahy tím, že se
rozhodli zfabrikovat svůj vlastní typ sentientních entit, jež by nesly jejich vlastní
podoby a obrazy. Tak jako jsem Já stvořil původní sentientní entity ke Své
Vlastní Podobě a Obrazu, stejně s i pseudotvůrci rozhodli udělat to samé,
s vyloučením čehokoliv, co bylo obsaženo v Mé Vlastní podobě a Obrazu. V té
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době už byla původní podoba a obraz pseudotvůrců, které měli ode Mne,
kompletně zkreslená a zmrzačená, protože jen co odmítnete, že budete v sobě
nosit Mou Podobu a Obraz, nemůžete mít nadále tu stejnou podobu a obraz,
jaké jste měli předtím.
Jak si pamatujete z Velké knihy, v jednom bodu jejich experimentování
s procesem tvorby života uspěli ve fabrikaci prvních lidí, kteří byli reflexí jejich
vlastní zkreslené a zmrzačené podoby a obrazu. Jak tedy víte, původní lidé byli
v prvním kole jejich zhotovení zfabrikovány k podobě a obrazu pseudotvůrců.
Tento faktor se doráží v prvním verši kapitoly 6, Genesis. V tom verši se říká: ‚A
tak se stalo, když se lidé začali množit na povrchu zemském, a rodili se jim
dcery…‘. Tento verš obsahuje skutečnost, že během dlouhého experimentování
(‚a tak se stalo‘) bylo zfabrikováno velký počet lidí do pozice ryzího zevnějšku,
s jejich vlastní negativní přirozeností. To, že ‚se jim rodili dcery‘, mělo dvě
rozdílné konotace: Jednou bylo získání velice specifické duševnosti, která by
byla náchylná produkovat jen zla a nepravdy; druhou byla fabrikace krásných
žen, které si někteří členové klanu pseudotvůrců zfabrikovali za účelem
sexuálních hrátek. Tento fakt je zrcadlen v následujícím verši (2) kapitoly 6,
Genesis: ‚…synové Boží viděli lidské dcery, že jsou krásné; a brali si za manželky
všechny, které si vybrali‘.
Z tohoto nezvyklého spojení se objevila podivná rasa tvorů lidského typu, která
měla velmi málo společné s tím, jak vypadá současné lidstvo. Jak si pamatujete
z Korolarií…, Židé jsou považováni za přímé potomky tohoto spojení. Toto
sexuální spojení a následné rození těchto podivných humanoidů však nemohlo
pokračovat tím samým způsobem jako předtím, vzhledem k jejich mimořádné
moci a poznání, což by mohlo vést k nastolení ne-života negativního stavu, a
nyní lidského ne-života, který by mohl trvat do věčnosti. Tento faktor nebyl
zahrnut do původní dohody, podle které bylo dovoleno, aby negativní stav
dospěl do své vlastní nepříznivé zralosti. Jak víte, dohodou bylo, že negativní
stav bude se všemi svými fabrikacemi a tvorbou trvat pouze do toho okamžiku,
než budou všechny existenciální otázky náležitě a vyčerpávajíce zodpovězeny a
každý jeden se naučí potřebné lekce. Protože takové nebezpečí hrozilo a mohlo
se stát realitou, bylo nezbytné ukončit rození tohoto typu humanoidů (nebo
tehdejších lidí). Konec této fáze je v Bibli popsán Velkou potopou.
Po Velké potopě pseudotvůrci obnovili své experimentování s novou rasou lidí,
kteří byli ochuzeni o moc a poznání, které byly obsaženy v humanoidech (nebo
v lidech z prvního kola), jež byli výsledkem sexuálního spojení pseudotvůrců se
ženami, které právě pro tento účel zfabrikovali. Ve skutečnosti ani samotní
pseudotvůrci neočekávali, že z takového svazku vzejdou tak nezvykle mocné a
inteligentní sentientní entity, které by ohrozily původní dohodu. A nejen to, ale
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pseudotvůrci si uvědomili, že tito lidé budou ohrožovat jejich vlastní postavení
a moc a budou mít tendenci je nahradit buď tím, že by si je zotročili, nebo že by
je celkem vzato zničili. Než to mohlo dospět do tohoto bodu, všichni ti lidé byli
vyhlazeni z povrchu země a uvěznění ve speciálním regionu Pekel, kde
podstoupili zvláštní typ genetického, duchovního, souvztažného a jiného typu
přepojení (pro vaši mysl nepochopitelného), které z nich odstranilo úplně
všechno, co ohrožovalo původní dohodu a co by mohlo podkopat pozici
pseudotvůrců a vládu, kterou měli. Ve skutečnosti pseudotvůrci poté, co
zfabrikovali lidi druhého kola, kteří mají současnou podobu, přeměnili všechny
ty humanoidy na vlastní lidi a čas od času jim dovolili inkarnovat se na planetu
Nula jako jakýmkoli běžným lidem.
Poznání všech těchto událostí bylo v průběhu historie lidstva předáváno z jedné
generace na druhou nejprve ústní tradicí a později písemnou formou. Jak byl
tento příběh předáván z jedné generace na druhou, v průběhu tohoto jeho
předávání a přepisování ze psaných svitků byl původní a pravý obsah těch
událostí čím dál zkreslenější a méně pochopitelnější, takže v jejich současné
formě, v jaké jsou vám k dispozici buď v jejich úplnosti, nebo ve většině případů
jako velice malé útržky, zůstává velmi málo z toho, co se skutečně přihodilo v
oněch bouřlivých časech/stavech. V procesu této historie se objevilo mnoho
takových knih či svitků, autorství kterých bylo připisováno známým postavám.
Existují takové knihy, jako například Kniha Enochova, Zohar, Sefer Raziel (kniha
údajného anděla Raziela), Kniha výročí, Kniha Adama a Evy, Abrahámova
apokalypsa, Mučednictví Izajáše, Šestá a Sedmá kniha Mojžíšova, Šalamounův
hlavní klíč, Pavlova apokalypsa a mnohé další knihy a svitky, jejichž
autentičnost a autorství jsou velmi diskutabilní, nebo dokonce nepravdivé a
jejichž obsahem jsou ryzí zkreslení a falešnosti, jakož i nepochopení a
dezinterpretace pravé hierarchie duchovní organizace, jaká existovala původně,
takříkajíc, na obou stranách bariéry – jak na pozitivní straně, tak i na straně
negativní. Z toho důvodu, a aby nebyla lidská mysl zmatena ještě více, než je
ohledně všech takovýchto záležitostí, byly ty knihy a svitky před lidmi buď zcela
utajeny, nebo bylo dovoleno, aby měli lidé k dispozici pouze nějaké malé
fragmenty.
A nyní, výše popsané uspořádání (jeho popis je velice omezen a přizpůsoben
stupni, který může vaše lidská mysl pochopit) existovalo až do doby Mé
inkarnace na planetu Nula, s dalšími podstatnými a hlubokými modifikacemi a
změnami, ke kterým došlo poté, co jsem získal Svou Novou Přirozenost. Potom
nezůstalo nic tak stejné. Od té doby dochází v tomto ohledu k nepřetržitým
progresivním změnám, které vám byly do určité omezené míry oznámeny
v knihách Mého Nového zjevení, a především v těchto Dialozích. Tyto změny
v hierarchické struktuře pozitivního stavu, které mají vyšší a vyšší stupeň
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pozitivity a dobroty, se odrážejí v jejich opačném smyslu v hierarchické
struktuře negativního stavu a jeho lidského ne-života, které mají vlastní hlubší a
hlubší stupeň negativity a zlovolnosti. Takové pokroky, respektive regrese si
vyžadují ustavičné modifikace ve strukturálních koncepcích všeho, aby se
přizpůsobily nepřetržitým změnám a restrukturalizacím, které se odehrávají ve
všech doménách multivesmíru Mého Stvoření i ve všech pseudo-doménách
pseudostvoření. V tomto smyslu můžeme zas a znovu zopakovat, že nic není
nikde a v žádném čase takové stejné, a proto se z toho důvodu ani
nepokoušejte přemýšlet o tom, jak to bude po vašem odvolání vypadat ve
druhém světě, protože i kdybych vám popsal, jak to vypadá dnes, nebude to
takové stejné po vašem příchodu do tamtoho světa (ať už v pozitivním, nebo
v negativním stavu). Potřebujete si uvědomit jednu věc: V době uvěznění
pseudotvůrců, ke kterému došlo po Mém ukřižování, byli jejich oblasti
v některých Nebesích obývány jistou dobu jejich vlastním speciálním typem
fabrikací, které tam určitou dobu mohly zůstat (přibližně do doby, kdy bylo
křesťanství přijato jako oficiální náboženství Římské říše). Poté byly z Nebes
úplně vyloučeny a zatlačeny zpět do intermediálního světa. Jejich odsun
z intermediálního světa byl zcela ukončen po završení a nastolení Mé Nové
Přirozenosti.
Jak daleko byli schopni pseudotvůrci proniknout do Nebes a zřídit si tam svá
vlastní stanoviště ve formě malých oblastí pekel? Jak víte, ve výše uvedených
sporných knihách a svitcích bylo postulováno sedm Nebes. Skutečností tohoto
faktu je to, že jich bylo mnohem více. Koneckonců, nevyčerpatelné kvality
všech Absolutních Atributů, Vlastností a Rysů a všeho ostatního obsaženého
v Mé Absolutní Přirozenosti, nemohou být omezeny pouze na sedm Nebes.
Tato skutečnost je však úplně jiným příběhem. A nyní, jak víte, každé příslušné
Nebe má své tři úrovně. Každou takovou úroveň lze považovat za její vlastní
samostatné Nebe pro ni samotnou. Pseudotvůrcům bylo dovoleno zcela
proniknout na třetí úroveň prvních Nebes, která se nacházela, obrazně řečeno,
pod druhým a třetím Nebem a jejich příslušnými úrovněmi. V mysli někoho, kdo
by byl vzat řekněme na třetí úroveň Nebes, by se zdálo, jako kdyby se nacházel
ve třetím nebi.
Přesně toto se stalo apoštolu Pavlovi. Jak víte, v jedné ze svých epištol (ve 2.
epištole Korintským 12:1-4) hovoří o tom, že byl vzat do třetích Nebes, kde zažil
takzvané podivuhodné věci. Kde byl vlastně Pavel vzat a co skutečně zažil?
Pavel byl ve skutečnosti vzat na třetí úroveň prvních Nebes do takzvané severní
oblasti, nebo s čím tato duchovně souvztaží, kde se nacházelo specifické peklo
pseudotvůrců a kde ještě stále sídlili jejich poskoci. Ve Swedenborgových
spisech, jakož i v Mém současném Novém zjevení jste byli uvědomeni o
skutečné Pavlově povaze a o charakteru jeho role a pověření, které sehrával
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během svého života na planetě Nula. S takovou povahou a rolí nemohl být vzat
do žádné jiné oblasti, než byla ta, která byla obsazena negativními a zlými
poskoky pseudotvůrců, kteří tam měli své vlastní peklo bok po boku s třetí
úrovní Nebes. Takže, jaké podivuhodné věci tam Pavel zažil? V původním
rukopisu jeho epištoly, která se zaobírá tímto zážitkem, Pavel napsal, že se
setkal s ‚andělem zla, strašným a nelítostným, nesoucím barbarské zbraně‘ (byly
to duchovní souvztažnosti, které se jevily jako barbarské zbraně. Pavel neměl,
samozřejmě, v té době ani potuchy o souvztažnostech. Všechno bral doslovně,
nikoli duchovně.). Avšak později zmatení editoři jeho listů nebo epištol
(koneckonců, jestliže byl Pavel v Nebi, potom jak bylo možné, že tam ve
skutečnosti zažil ryzí peklo?) tento konkrétní citát, který popisuje skutečný
zážitek, který tam Pavel prožil, vyjmuli a tu epištolu upravili, aby každého
přesvědčili, že byl skutečně ve třetím a reálném Nebi. Jinak by bylo nesmírně
těžké, pokud ne nemožné, odůvodnit Pavlovu svatost a jeho oddanost Mé věci,
kdyby museli zahrnout takové matoucí a kontroverzní prohlášení do konečné
verze jeho epištoly. To nešlo dohromady s tím, že byl Mým svatým apoštolem.
Svatí lidé jsou bráni do skutečných Nebes, a ne do nějaké zvláštní oblasti, která
se měla nacházet ve stejném místě/stavu jako skutečná Nebesa, která však byla
fakticky obývána zlými anděli.
Nuže, všechny tyto skutečnosti uvádíme v této době do vaší pozornosti, abyste
byli vybaveni správnými představami a idejemi a abyste se následně zbavili
všech nesprávných a nenáležitých představ a idejí. Toto je záležitost,
vzpomínaná několikrát v těchto Dialozích, napravování věcí, které byly
pokaženy, nebo korigování věcí, aby byly viděny v jejich pravé a správné
perspektivě. A protože vy jako Moji praví představitelé na planetě Nula jste
v roli nesení správných představ a idejí o všech takových důležitých duchovních
záležitostech, toto je důvod, proč o nich v této době mluvíme. Je to také
příprava na uzavření současné kapitoly nebo fáze probíhajícího posunu a
otevření nové. Není možné otevřít následující kapitolu, pokud nejsou jisté
důležité duchovní záležitosti, jež jsou nápomocné otevření následující kapitoly,
viděny v jejich správném světle a v jejich pravdivém významu a obsahu.
Nuže, Petře, v tomto okamžiku bych doporučoval, abychom pro tuto chvíli
skončili, Když bude potřeba zaznamenat jakýkoliv další Dialog, dám ti vědět.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto velice zajímavou rozpravu. Takže do příště –
pokud vůbec.
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Dialog 146
5. června 2000
Peter: Mám silný pocit, že bys chtěl poskytnout nějaké další objasnění
záležitostí nastolených v Dialogu 145. Mám pravdu, nebo je to mé vlastní
zbožné přání? Nechci vnucovat žádné své představy v tomto ohledu a potom
tvrdit, že jsi to byl Ty, kdo mě inspiroval, abych to tak cítil. Jaká je pravá
skutečnost ohledně této situace?
Pán Ježíš Kristus: Tvé pocity, Petře, ohledně této záležitosti jsou správné. Je
krajně naléhavé, abychom pokračovali ve vedení našich dialogů, abychom
uzavřeli tento druhý díl. Jak sis všiml v Dialogu 145, bylo tam naznačeno, že
k závěru druhého dílu těchto Dialogů dochází zároveň se závěrem této kapitoly
nebo fáze v aktuálním probíhajícím posunu a s otevřením nové. Nacházíme se
na prahu tohoto uzavření a otevření. Než dojde k tomuto důležitému kroku,
musí se odehrát jisté důležité události, které určitým způsobem navazují na
dokončení tohoto dílu. Jak víš, když se taková dokončení týkají nového zjevení,
obyčejně znamenají milník, který rozlišuje mezi něčím, co se uplatňovalo před
jeho vytyčením, a něčím novým a odlišným, co přichází v platnost tak, jak si to
vyžadují principy duchovního pokroku. Než ale dojde k uzavření předcházející
fáze a k otevření nové fáze, vám všem, kteří jste v pozici uznání, přijetí a
realizace všeho, co se týká předcházející i následující fáze, je nezbytné popsat
určité situace, napomáhající úspěšnému uzavření jedné fáze a otevření druhé.
Bez takových informací by se tato důležitá událost nemohla stát. Všechno,
stejně jako všichni, kdo jsou za to zodpovědní, je potřeba uvést do správné
pozice, která by jim umožnila spuštění tohoto důležitého procesu.
Takže, jak bylo v těchto Dialozích několikrát uvedeno, takové důležité události
se nemusí nutně zaregistrovat, ani nejsou zjistitelné na úrovni vaší vědomé
mysli nebo v konkrétních a hmatatelných událostech na planetě Nula. Obyčejně
a ve většině případů se odehrají nejprve v duchovním světě a odtud se šíří do
všech ostatních dimenzí. Poté lze jejich dopad cítit i v zóně vymístění a v určité
omezené míře na planetě Nula. Dopad takových událostí je spíše pociťován na
niterné duchovní a duševní úrovni, než na fyzické nebo enviromentální. Může
se to také projevit ve změnách chování a postojů, a následně ve změnách
myšlení, cítění, chtění, navazování vztahů, jednání, smýšlení a v odlišné
motivaci, než bylo možné předtím. Navenek by to však mohlo být klidně tak, že
se nic nezmění. Alespoň ne pro vnímatelné uvědomění vaší vědomé nebo vnější
mysli. Avšak na duchovní úrovni a ve všech ostatních světech, ne z vaší
pseudodimenze, jsou takové změny ohromné. Jelikož zvěstují něco nové a
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přesahující všechno, co bylo zakoušeno předtím, takové změny jsou nanejvýš
vítanými událostmi. Pro sentientní entity v pozitivním stavu neexistuje nic
radostnější, než mít nepřetržité příležitosti zažívat a realizovat všechny takové
změny ve svých zosobněných a individualizovaných životech.
Jak víš, v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě nejsou takové
změny ve většině případů vůbec vítány. Jak jsi si vědom, jejich životní styl je
založen na principech regrese a stagnace. Být horší a žít životem větších
falešností a zkreslení neznamená pokrok, ale regresi. Zároveň to znamená
stagnaci, protože v takovém regresivním módu není obsaženo nic nové a
odlišné. V jejich případě jsou změny možné pouze tehdy, když by se měli
rozhodnout vzdát se jejich zel, nepravd a zkreslení. Pokud odmítají představu
takových změn, nemohou být progresivní, nezáleží na tom, jak moc sami sebe
vidí nebo vnímají tak, že mění způsob jejich pseudoživotního stylu tím, že se
stávají například horšími a horšími. Tuto situaci s entitami v negativním stavu
musíte chápat tak, že se pohybují směrem k vyčerpání všech možností, které
poskytují jejich zlům, nepravdám a zkreslením možnost jejich manifestace,
ilustrace a demonstrace v jejich osobním a individualizovaném ne-životě. Nic,
co se pohybuje směrem, který je ve skutečnosti slepou uličkou, nelze považovat
za progresivní. Jedním z důvodů, proč se všichni obyvatelé negativního stavu
tak zoufale brání a obávají jakýchkoli změn v jejich pseudoživotech, je to, že
někde hluboko v sobě cítí, že jejich ne-život je slepá ulička. Proto se nechtějí
posunovat. Namísto toho raději stagnují v jednom stavu, postavení, na jednom
místě atd. Mylně se domnívají, že jestliže se neposunují, ale stagnují, v tom
případě je konec jejich pseudoživota v nedohlednu. Naneštěstí pro ně, jakékoli
pozitivní změny v pozitivním stavu mají bolestivý dominový efekt na stagnující
postavení jejich ne-života. Proto jsou tím faktorem nuceni stát se horšími a být
ve větších nepravdách a zkresleních. To, že jsou stále víc a více takovými, je
přivádí stále blíž ke konci ne-života negativního stavu a všech negativních
aspektů lidského ne-života.
Jak z těchto skutečností vidíte, konec ne-života negativního stavu a lidského neživota není iniciován nikým ve sférách těchto ne-životů, ale způsobují ho
pozitivní a progresivní změny pozitivním stavu a v Mém Stvoření všeobecně. Ve
skutečnosti to můžete pojímat tak, že takové změny jsou příčinnými faktory
tohoto konce. Bez nich by nedošlo k žádnému konci. Takže progresivní způsob
veškerého pravého života v pozitivním stavu umožňuje, aby se tento konec
uskutečnil. Jak z těchto skutečností vidíte, dochází zde k diametrálně
opačnému, synchronnímu a simultánnímu chodu událostí. Tak jak nastává
nepřetržitý duchovní pokrok v pozitivním stavu, přesně v tom stejném
čase/stavu dochází k nepřetržitému duchovnímu úpadku v negativním stavu.
Čím více pokroku v jednom, tím více úpadku ve druhém. Rozdílem mezi těmito
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dvěma je fakt, že zatímco v pozitivním stavu je duchovní pokrok věčně
pokračující proces, který navěky nikdy nedospěje do svého konce, v negativním
stavu je to dočasný a přechodný proces, končící ve slepé uličce. Tudíž, čím více
pokroku a změn se děje v pozitivním stavu, tím blíže na dosah je konec
negativního stavu. A toto je to, proti čemu tak energicky bojují a čemu tak
vzdorují všichni členové negativního stavu. Jediným problémem, který mají
v tomto ohledu, je to, že čím více bojují a vzdorují, tím více se blíží na konec
slepé uličky.
Jak ovlivňuje tato situace vás, Mé pravé představitele na planetě Nula? Jde tady
o vaši ochotu změnit se nebo následovat cestu neustálého duchovního pokroku
a vyhýbat se za každou cenu své neochotě se změnit. Pokud se bráníte nebo
nejste ochotni se změnit nebo následovat cestu duchovního pokroku,
podporujete ne-život negativního stavu a lidský ne-život. Tím bráníte jejich
rychlejšímu ukončení a zároveň přispíváte ke zbytečnému prodlužování jejich
ne-životů. Jak víte, lidský ne-život byl strukturován takovým způsobem, aby
lidem velmi ztížil, aby se změnili, ať mají jakýkoliv způsob životního stylu.
Koneckonců, jelikož máte ve vašem individuálním strukturálním složení tuto
lidskou přirozenost, jste náchylní projevovat ty samé rysy, vlastnosti a postoje
jako všichni ostatní lidé. Mezi vámi a všemi ostatními lidmi je ten rozdíl, že
z Mého Nového zjevení o této situaci víte, zatímco všichni ostatní lidé si
neuvědomují, že je to tak. Pro vás tedy neexistuje žádné ospravedlnění,
kdybyste měli zjistit, že se bráníte změnám ve vašich vlastních zosobněných a
individualizovaných životech ve smyslu změn v pozitivním stavu. Tím, že
umožníte, aby došlo k takovým změnám ve vašich vlastních životech, podstatně
přispíváte k ukončení ne-života negativního stavu a jeho lidského ne-života.
Problémem všech knih a svitků, jež byly doposud napsány o duchovních
záležitostech a o hierarchii duchovní organizace, s výjimkou knih Mého Nového
zjevení, je to, že v průběhu historie jejich psaní, za prvé, se používal typický
lidský jazyk, a za druhé, že byly napsány z pozice typické lidské přirozenosti. Ten
jazyk a ta pozice mají ve svém strukturálním provedení zakořeněnu schopnost
vnímat a chápat věci zkresleným a fixním, nehybným a neprogresivním
způsobem. Neberou do úvahy možnost, že by cokoliv, o čem psali, nebo že by
způsob, jakým popisovali tyto záležitosti nebo jakékoliv jiné záležitosti vůbec,
mohly být buď totálně nepravdivé či zkreslené, nebo že by jakékoliv strukturální
uspořádání, které bylo vhodné v době jejich psaní, už více neodráželo realitu
nastolenou poté. Jinými slovy, vůbec neberou v úvahu možnost duchovního
pokroku a všech příslušných změn, které jej doprovázejí. Proto, když lidé čtou
takové knihy, myslí si, že v duchovní doméně je ještě stále všechno takové
stejné, jaké to bylo v době takového zapsaní nebo zaznamenávání. Na mysl jim
ani nepřijde, že cokoliv, co čtou, by mohlo být v nejhorším případě totální
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nepravdou, nebo v lepším případě by to mohlo být totálním zkreslením pravé
reality předmětné záležitosti. Kromě toho jim ani na mysl nepřijde, že všechno
se před dávným časem/stavem mohlo změnit. Předpokládají, že od té doby,
kdy byly takové informace zaznamenány nebo zapsány, se nic nezměnilo.
Vezměte si například početné knihy (nebo svitky), ze kterých byly některé
uvedeny v Dialogu 145. Nebo vezměte si například takzvané náboženské svaté
knihy (křesťanskou Bibli, islámský Korán, různé indické svaté knihy a jiné).
Všechny se tak či onak zabývají záležitostmi takzvané duchovnosti a hierarchie
duchovní organizace. Samotným svým způsobem, svým tvrzením, že byly
inspirovány, nebo dokonce že je diktoval nebo božské, zaujímají pozici, že
poněvadž všechny obsahují Boží Slovo, nelze v nich nic měnit a všechno, co
popisují nebo o čem hovoří, má absolutní, nezměnitelnou a
nemodifikovatelnou věčnou platnost a všechny věci budou vždy přesně takové
stejné, jak je to napsáno v těch knihách. Ve svém falešném pojímání
předpokládají, že Bůh je stále takový stejný, a proto nelze ohledně ničeho nic
měnit. Takto byla vybudována všechna zkreslení a falešnosti negativního stavu
a takto jsou až do samotného tohoto okamžiku nepřetržitě propagována. Pro
negativní stav je velmi prospěšné mít takovou představu a vnímání a udržovat
je ve své doméně a u většiny lidí pokud možno ad infinitum. Nic netěší
negativní stav více než prohlašovat, že Bůh se vůbec nemění, a že proto nelze
nic měnit ani ve strukturálním provedení Stvoření a v hierarchii duchovní
organizace. Jestliže je to tak, potom neexistuje nic takového jako duchovní
pokrok a proto není vůbec potřebné, aby došlo v životech jakýchkoli
sentientních entit k jakýmkoli změnám. Takto je negativní stav schopen
zvěčňovat svůj ne-život, protože věří, že pokud by mohl udržet tuto falešnou
víru mezi všemi svými následovníky tak dlouho, jak je to jen možné, v tom
případě by mohl trvat navěky.
Jedním z mnoha důvodů, proč bylo poskytnuto Mé Nové zjevení, bylo
rozptýlení této pobuřující falešnosti. Nic není dále od pravdy než tato lež.
Samotná Absolutní Přirozenost JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM (Boha - Pána Ježíše
Krista) pozůstává, kromě nekonečného počtu mnoha dalších věcí, z neustálých
progresivních a absolutních změn. Přestože se v Mé Absolutní Přirozenosti
nacházejí všechny možné změny od věčnosti do věčnosti, faktorem dynamiky
všech těchto změn jsem ve stavu a procesu neustálé změny. Jestliže ve Mně
spočívají všechny nekonečné a nevyčerpatelné počty změn, jestliže Má
Přirozenost pozůstává, kromě mnoha jiných věcí, ze všech těchto změn, potom
jsem, logicky řečeno, Sám/Sama v Sobě, Sám/Sama od Sebe, Sám/Sama ze
Sebe a Sám/Sama o Sobě Absolutní Změnou. Vzhledem ke skutečnosti, že Mé
Stvoření a všechny sentientní entity reflektují v jejich relativním stavu tuto
Přirozenost, nemohou být strukturovány žádným jiným způsobem než podle
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této Přirozenosti. Jsou tedy do věčnosti v modalitě nepřetržitých změn a
pokroku.
Jak byste pojímali nejdůležitější termín ‚JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM‘? Jaká
dynamika je začleněna v tomto termínu? Logicky řečeno, prostým vyslovením
slov ‚já jsem‘ vytváříte představu pohybu. Říci to znamená být ve stavu a
procesu nepřetržitého pohybu. Jinak byste byli mrtví. Povaha samotného
pohybu, jak se pohybuje dopředu a dál, je sama o sobě změnou a progresí.
Kdyby to tak nebylo, nikdo by nikdy nemohl vymyslet, ba ani říct slova ‚já jsem‘.
Kromě toho, říct slova ‚JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM‘, a v důsledku toho vaše
schopnost si povědět, že i ‚vy jste, který/která jste‘, znamená do věčnosti
prodlužovat vaše dynamické projevování se progresivním způsobem. Důvod,
proč je to prodlužováno do věčnosti, je ten, že ‚já jsem, který/která jsem‘ - ve
vašem případě relativní k Mému Absolutnímu ‚JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM‘ má nekonečně odlišnou, jedinečnou a neopakovatelnou přirozenost, která je
v procesu změny svým vlastním jedinečným, odlišným a neopakovatelným
způsobem jako někdo, kdo je takový/á, jaký/jaká je. Odrážejíce ve své
přirozenosti obsah ideje prvku, který byl přenesen na ‚já jsem‘ a který umožnil
tomu ‚já jsem‘ se stát ‚který/která jsem‘ a který s jeho idejí obsahuje všechny
potřebné a nezbytné změny do věčnosti, vaše ‚jsem, který/která jsem‘ nemůže
být ničím jiným než módem nepřetržité progresivní a věčné změny. Co myslíte,
jak jinak byste mohli chápat prohlášení, že sentientní entity byly stvořeny k Mé
podobě a obrazu? Toto je ve skutečnosti to, o čem je Má podoba a obraz kromě nekonečného počtu mnoha dalších věcí.
Z výše uvedené diskuse můžete postřehnout, jak začalo být nebezpečné,
zejména za aktuálně existující duchovní situaci, brát v úvahu cokoli vůbec, co je
obsaženo v doslovné, smyslu takových knih a svitků (jak bylo uvedeno výše a
v Dialogu 145). Jak si pamatujete, nebo jak si nepamatujete z Velké knihy, bylo
tam uvedeno, že doslovný smysl Bible je například nahrazen doslovným
smyslem Mého Nového zjevení. Zatímco doslovný smysl Bible byl napsán ve
zdáních pravdy, ale ne ve skutečné pravdě samotné (jak to už bylo zjeveno
skrze Swedenborga), a tudíž neobsahuje žádnou skutečnou pravdu; doslovný
smysl Mého Nového zjevení neobsahuje nic jiné než pravdu a pouze skutečnou
pravdu v její nezastřené přirozenosti. Proto, jak vám bylo uvedeno v jednom
z dřívějších Dialogů, číst Bibli za současně existující duchovní situace, pokud
vezmete v úvahu jen její doslovný význam, může být velmi nebezpečné pro
vaše duchovní a duševní zdraví. Tento závěr se plně týká v ještě větší míře
všech ostatních takzvaných svatých knih nebo knih a svitků, které byly zmíněny
v Dialogu 145. Žádná z nich neobsahuje nic hodnotné pro vás nebo pro cokoliv,
co by mohlo odrážet aktuální duchovní a hierarchickou situaci v duchovním
světě nebo v jakémkoliv světě vůbec. Mají snad nějakou historickou hodnotu
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v tom, že ukazují, jak mohou být vytvářeny falešnosti a zkresleniny a jak je lze
samozřejmě považovat za skutečnou pravdu. Kromě toho mohou odrážet
některé aspekty hierarchie duchovní organizace, i když zkresleným způsobem,
jaká existovala buď v době jejich záznamu, nebo mnohá tisíciletí předtím. Avšak
z hlediska aktuálně existujících duchovních potřeb, v rámci probíhajícího
duchovního posunu, nejenže skutečně nemají žádnou hodnotu, ale mohly by
být pro vás velmi nebezpečné, protože by mohly do vaší mysli implantovat
některé velice falešné a nevhodné ideje, které by mohly bránit vašemu
vlastnímu duchovnímu pokroku a změně.
Negativní stav velice dobře ví, jak vám zabrnkat na vaši lidskou zvědavost.
Během čtení takových knih může do vaší mysli velice snadno implantovat
všemožné pochybnosti například o obsahu Mého Nového zjevení a vnuknout
vám nechtěnou myšlenku, že možná, pouze možná, to, co tyto knihy obsahují,
by mohla být pravda. Je to velice pěkná past. Byl zde nastaven stav pokušení,
který může velmi nepříjemně a bolestivě zkomplikovat váš život. Abych vás
varoval, že se může a smí stát něco takové, zjevuji všechna tato fakta na
platformě těchto Dialogů. Jak víte, jedno z mnoha funkcí a rolí těchto Dialogů je
zpřístupnit vám všechna tato fakta. Od tohoto okamžiku je zcela na vás, zda si
dáte či nedáte pozor. Nezapomínejte ale na svou zodpovědnost a povinnost
skládat účty v tomto ohledu. Jak víte, jestliže je vám poskytnuto poznání těchto
skutečností nebo jakýchkoli jiných důležitých faktů, existují důležité důvody,
proč je vám takové poznání vůbec dáno. To, že máte takové poznání, vás činí
zodpovědnými a povinnými skládat účty za způsob, jakým to poznání použijete
či nepoužijete, nebo uplatníte či neuplatníte. Toto je logický důsledek
jakéhokoliv takového uspořádání. Na základě faktoru, že máte takové poznání,
jste s tím souhlasili. Jinak byste jej neměli. Každý, kdo dostane a čte tyto
Dialogy, úplně zároveň přebírá plnou zodpovědnost a povinnost skládat účty za
cokoliv, co bude či nebude dělat s tím, co je obsaženo v těchto Dialozích nebo
v Mém Novém zjevení všeobecně.
Řekněte Mi, prosím vás, jaký by byl důvod zjevit vám všechny tyto důležité
duchovní záležitosti, pokud ne to, abyste je přijali a realizovali? Jen uspokojení
vaší zvědavosti? Všechno, co přichází ode Mne, má důležitý, zásadní, osudový a
životodárný účel a nemůže to být pouze předmětem naplnění potřeb vaší čiré
zvědavosti. Jak víš, Petře, v minulosti si několik lidí objednalo knihy Nového
zjevení. Jedním z důvodů, proč jsi o těch lidech už více neslyšel, je to, že jejich
hlavním motivačním a intenčním faktorem bylo uspokojení jejich čiré
zvědavosti. Každý, kdo přistupuje ke čtení čehokoliv, co je obsaženo v knihách
Nového zjevení, s takovými nevhodnými úmysly a motivacemi, nejenže nemůže
mít prospěch z ničeho, co je v nich obsaženo, ale dostává to ho/ji do pozice
odmítání věrohodnosti nebo pravdivosti Mého Nového zjevení. Protože Mé
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Nové zjevení obsahuje Mé Slovo, odmítat jej znamená odmítat Mne. Takovým
odmítáním se odmítající jedinec uvádí do duchovně velmi nebezpečné situace,
která na něho/ni uvaluje všechny nepříjemné důsledky, výsledky a následky
takového odmítnutí.
Peter: Velice si cením tohoto aktuálního varování. Jsouce v lidské kůži, je příliš
snadné upadnout do pokušení takové povahy. Velice Ti děkuji za Tvá slova.
Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře. Jak tedy vidíš, lidská přirozenost,
jakož i přirozenost všech v negativním stavu je zakořeněna ve strnulosti,
nepružnosti, stagnaci, uniformitě, neměnnosti, nepokrokovosti a v podobných
vlastnostech, které jsou základem samotného jejich ne-života. Tyto vlastnosti
jsou aplikovatelné zejména, především a hlavně na jejich náboženské, sexuální
a podobné názory a chápání. Vlastnosti takové povahy prostupují všemi
aspekty jejich životů a očekávání. Mohou zacházet do tak směšných použití,
jako je například formální úprava psaného nebo tištěného textu v těchto
Dialozích. Někteří čtenáři těchto Dialogů si všimli, že v Druhém díle těchto
Dialogů jsou otázky, které pokládají ostatní, napsané kurzívou. V minulosti
tomu tak nebylo. Proto by tito čtenáři raději viděli v tomto ohledu shodu a
chtěli by je mít všechny psané kurzívou, nebo bez kurzívy. Nebo je irituje
těžkopádnost struktury některých vět (angličtiny) a některé chyby a nutí je to
změnit je, aby vyhovovaly jejich očekáváním, založeným na formálních
požadavcích jejich angličtiny nebo na tom, co je učili. Znovu, strnule lpějí na
takových požadavcích.
Nuže, z naší strany to velmi často děláme záměrně, abychom viděli, co má pro
vás význam. Je pro vás důležitější lpět na požadavcích strnulých a nepružných
názorů, které byste si mohli v tomto ohledu podržet, a na základě toho věnovat
pozornost jenom tomu, jak vám je prezentován text v těchto Dialozích, nebo je
důležitější věnovat pozornost obsahu a významu idejí, které jsou v nich
obsaženy? Napadlo někdy někoho z vás, že jsou snad editoři někdy úmyslně
donuceni přehlédnout některé chyby, typografii nebo těžkopádnost
v prezentovaném textu z nějakých důležitých duchovních důvodů? A proto by
se měli v té podobě objevit v konečné knižní verzi, ať by vám připadalo jakkoliv
trapné, že jste ty chyby objevili až poté, kdy už je příliš pozdě něco s nimi
udělat? Skutečně si myslíte, že existuje něco takové jako náhody? Co myslíte,
co by se mohlo skrývat za duchovní potřebou ponechat některé z těch omylů,
chyb nebo těžkopádností ve struktuře vět, nebo ponechat cokoliv, co
nevyhovuje vašim očekáváním? Mohu vás ujistit, že za takovými opomenutími
nejsou žádné náhody. Jestliže někoho takové opomenutí pohorší nebo
znechutí, a proto se odvrátí od čtení Mého Nového zjevení a proto nevěnuje
žádnou pozornost velkým duchovním hodnotám obsahu a významu idejí
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obsažených v těchto Dialozích, v tom případě taková osoba není připravena
vědět nic, co se vám prostřednictvím nich oznamuje. Ve skutečnosti by pro
jakéhokoliv takového jedince bylo duchovně nebezpečné pokračovat v jejich
čtení. Samozřejmě, existuje mnoho dalších důvodů, proč nejenže může
k takovým opomenutím dojít, ale někdy jsou dokonce nevyhnutelná. Všechny
tyto důvody jsou duchovní povahy.
Vzhledem k těmto skutečnostem se těm z vás, kterým nebyla přidělena role
editorů těchto Dialogů, doporučuje, abyste neplýtvali svým časem, energií a
úsilím při pokusech dělat opravy, ať by byly jakékoli. Radí se vám, abyste
věnovali pozornost jen a pouze idejím v nich obsaženým, a ničemu jinému. Plná
zodpovědnost za editaci těchto Dialogů v jejich anglické verzi byla záměrně
dána Betty Oudalové a Heather Oudalové. Nikdo jiný by se tím neměl zabývat.
jestliže z toho či onoho důvodu něco během svého editování opomenou, tak to
má být. Na druhou stranu, plná zodpovědnost za překlad těchto Dialogů do
jiných jazyků je dána na bedra překladatelů (Ludmile Savelieva do ruštiny,
Danovi Barbovi do španělštiny, Jánovi Bérešovi a Ferovi Kupčihovi do
slovenštiny, ctihodnému soudci Kamilu Brančíkovi a rev. Dr. Ivanovi D.
Franklinovi do češtiny). Žádní jiní čtenáři tuto zodpovědnost nemají.
Důvod, proč se zmiňuji o takových zdánlivě triviálních záležitostech, je dát vám
příležitost uchránit se před tím, abyste se chytili do pasti převzetí
zodpovědnosti, kterou nemáte, a na druhou stranu, abyste byli uchráněni před
tím, abyste byli spoutáni strnulými a nepružnými pravidly požadavků vaší lidské
přirozenosti. Je stále více potřebnější si uvědomovat taková fakta, i kdyby
mohla být některá z nich na první pohled považována za triviální a nedůležitá.
Mějte ale na paměti, že jestliže se o nich zmiňuji, znamená to, že nemohou být
triviální nebo bezvýznamné. V Mých očích není nic triviální a bezvýznamné.
Všechno slouží nějakému důležitému účelu, ať přechodný stav nebo charakter
toho vypadá jakkoliv.
Dalším extrémem lidské přirozenosti, který byl předtím mnohokrát zmiňován,
je doslovnost nebo braní všeho doslovně, především v duchovních věcech,
v podobě, v jaké jsou prezentovány nebo znázorněny nebo zobrazeny ve výše
zmíněných takzvaných svatých knihách a svitcích. Bylo to skutečně tak, jak je to
popsáno v těch knihách a svitcích? Nebo to znamená něco úplně jiné? Bylo
uspořádání kruhu Mého Stvoření skutečně takové, jak bylo stručně popsáno
například v Dialogu 145 (když jsme k různým společnostem a jejich funkcím,
rolím a pověřením přiřadili názvy nebo označení)?
Jak víte, u duchovních záležitostí vždycky, když popisujeme něco termíny nebo
slovy lidského jazyka, faktorem toho popisu a faktorem použití takového
lidského jazyka způsobem, jaký je jeho charakter, omezujeme pravý význam,
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obsah a smysl přenášených informací. Jinak řečeno, velice často lidský verbální i
psaný jazyk ve svém slovníku neobsahuje nic, co by dokázalo plně a správně
odrážet pravou realitu přenášených informací - v tomto případě pravou
strukturální osnovu kruhu Stvoření a pravý a vyčerpávající význam jmen
přidělených různým duchovním společnostem oněch časů/stavů. Náš popis by
byl tedy v tomto ohledu velice omezený, neschopný poskytnout vám úplnou
představu o tom, jaké byly skutečně věci v tom čase/stavu. Mohou vám
poskytnout jen velmi vzdálené přiblížení jejich struktury a přirozenosti nebo
toho, jaké skutečně byly. Problémem takových informací, i když nekompletních
a nepřesných, je zároveň to, jak bylo uvedeno výše, že na základě samotné
přirozenosti a struktury lidské mysli, by měli lidé tendenci všechno, co je v nich
obsaženo, přijímat tak, jako kdyby to mělo absolutní, věčnou a nezměnitelnou
platnost. Aby se zabránilo, aby se tak dělo trvale, informace této důležité
duchovní povahy byly lidem poskytovány matoucím způsobem, zahalené do
záhadnosti známé pod názvem souvztažnosti. Samozřejmě, tajemství
interpretace pravého významu souvztažností bylo pro ně znepřístupněno, aby
neznečistili a nedegradovali jejich pravý význam svou doslovností a
externalizací, a aby tím faktorem nezabránili své spáse.
Vezměte si například následující prohlášení, zaznamenané v Genesis 3:24: ‚Tak
vyhnal člověka; a postavil na východ od zahrady Eden cherubíny s ohnivým
mečem, který se otáčel na všechny strany, aby strážil cestu ke stromu života.‘
Jak by typická lidská mysl interpretovala smysl tohoto prohlášení? Totálně
doslovně a externě. Předpokládalo by se, že dva lidé - Adam a Eva - nazývaní
člověk, pobývali v nějaké zahradě Eden a kvůli jejich hříchu byli z ní vyhnáni; a
že na východní straně té zahrady byli postaveni doslovní cherubíni, kteří měli
doslovný ohnivý meč, který se otáček na všechny strany; a že v zahradě Eden se
nacházel nějaký tajemný strom života, který bylo potřebné střežit, aby s člověk
k němu nemohl přiblížit. Toto je běžné chápání, jehož se drží většina lidí, kteří
ten text někdy četli.
Jaká pravá realita nebo význam se ale ukrývá za tímto znázorněním? Je zde
popsáno přeskupení hierarchie duchovní organizace v kruhu Stvoření, které
bylo podníceno rozkolem ve struktuře Stvoření, ke kterému došlo v důsledku
vynálezu a aktivace ne-života negativního stavu. Aby se přikročilo k třetí a
čtvrté fázi, kterými bylo nastolení, respektive manifestace (první a druhou fází
bylo vynalezení a aktivace) a poskytla se ne-životu negativního stavu příležitost,
aby dokázal svoje, bylo nezbytné přemístit všechny účastníky tohoto procesu
z kruhu Stvoření nebo z pozitivního stavu, což zde bylo znázorněno slovy ‚Tak
vyhnal člověka‘, a umístit je do zcela jiné modality reality (pseudoreality). Slovo
‚člověk‘ znamená fyzickou-vnější pozici těch, kteří přišli s ideou vynalezení a
aktivace negativního stavu, s jeho následným nastolením a manifestací.
579

Postavení cherubínů na východ od zahrady Eden znamená v této konotaci
zavedení bezpečnostních opatření a následnou potřebu izolace a separace
různých dimenzí Stvoření v jejich vlastní sféře a atmosféře, aby nebyly
kontaminovány, znečištěny a otráveny ničím šířícím se ze zel a nepravd
negativního stavu. ‚Cherubíni‘ znamenají ty společnosti v Nebi, kterým byla
určena role vykonávat toto specifické pověření a zavést bezpečnostní opatření.
Z Božské Moudrosti a její Pravdy, která vnímá a vidí všechny a všechno, a která
je zde reprezentována ohnivým mečem, jenž se otáčel na všechny strany
(bezpečnostní opatření bylo nezbytné umístit po všech stranách), byli schopni
jejich pověření úspěšně zvládnout. To, že byli postaveni na východ od zahrady
Eden, znamená, že tak učinili mocí Mé Absolutní Božské Lásky prostřednictvím
Mé Absolutní Božské Moudrosti, jež tu souvztaží s východem. I když zahradě
Eden je přiřazen význam bytí v pozitivním stavu nebo v Nebi, její pravý význam
spočívá v něčem jiném. Zahrada Eden znamená ve skutečnosti ohromné
vědomosti a jejich pravdu a moudrost, nahromaděné a zpřístupněné všem těm,
kteří obývali kruh Stvoření.
Jak víte, je řečeno, že uprostřed zahrady Eden byl zasazen strom života. Jelikož
byl uprostřed zahrady a všechno ostatní bylo okolo něj nebo v jeho blízkosti,
přístup k němu nebyl komukoliv k dispozici. Ve slovech ‚strom života’ je
obsaženo hluboké duchovní tajemství. Týká se to dříve zmíněného
nepojmenovatelného a nepochopitelného Absolutního Jádra Mé Absolutní
Přirozenosti, jež je pravým zdrojem a původcem všech a všeho. Mít přístup
k tomu jádru by znamenalo odhalení tajemství a prostředků, jak učinit
nesmrtelnými a věčnými výtvory relativních sentientních myslí. Ve skutečnosti
to znamená, že by relativní jen k relativnímu mohlo trvat ve svém vlastním
oprávnění do věčnosti, navěky, přesně takovým stejným způsobem a stylem
jako relativní k Absolutnímu. Ohromné nebezpečí, které se ukrývá ve vlastnění
takového přístupu, je zcela zřetelné. Kdyby mohli vynálezci a aktivátoři
negativního stavu přijít na to, jak se dostat k tomu poznání, úspěšně by ne-život
negativního stavu a následně i lidský ne-život učinili nesmrtelnými a věčnými.
V tom případě by však negativní stav a jeho lidský ne-život v jejich současné
přirozenosti a kondici nemohly být nikdy eliminovány. A kdyby se to mohlo stát,
potom by nebylo možné nastolit ani plnost a kompletnost pozitivního stavu.
Abych zabránil tomu, aby se to někdy stalo, byla učiněna opatření, aby byla
sféra a atmosféra stromu života - Mé Absolutní Jádro - chráněny, aby nemohl
nikdo mimovolně objevit, jak se dostat k tajemství procesu, jak učinit
něco/někoho nesmrtelným a věčným. Dovolte Mi, abych vám něco pověděl:
Existoval/existuje způsob, jak odhalit to tajemství dokonce i pro relativní
sentientní mysl. Koneckonců, ta mysl je ve svém relativním stavu úplným
odrazem Mé Absolutní Sentientní Mysli. Obyvatelé kruhu Stvoření, kteří byli
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nad Stvořením (obrazně řečeno), měli přístup ke všem ostatním poznatkům,
s výjimkou toho jednoho.
V předvídání vynalezení, aktivace, nastolení a manifestace ne-života
negativního stavu a později lidského ne-života, Má Božská Prozřetelnost
zabezpečila, aby nikdo nebyl schopen získat to poznání. Avšak ti, kteří se
později stali pseudotvůrci, překonali všechny ostatní ve všech ohledech
v dostupném poznání a ve všech ostatních tajemstvích života. Kdyby jim bylo
dovoleno pokračovat v jejich úsilí uvnitř sféry a atmosféry kruhu Stvoření a
kdyby nebyli vyhnáni z pozitivního stavu, byli by schopní objevit klíč, kterým by
mohli odemknout toto tajemství a využít jej, aby negativní stav a lidský ne-život
učinili nesmrtelnými a věčnými. Kdyby se to někdy stalo, způsobilo by to
nenapravitelnou škodu veškerému Stvoření a Stvoření by bylo nakonec
ovládnuto negativním stavem.
Abych zabránil, aby se to někdy stalo, jak bylo uvedeno výš, byla učiněna velice
speciální opatření, aby navěky nikdy nemohlo dojít k něčemu takovému. Tato
opatření jsou popsána ve výše citovaném verši. Toto je jedním
z nejdůležitějších významů prohlášení obsaženého v tom verši. Toto je velmi
dobrý příklad toho, jak by se mělo na věci nahlížet z jejich pravé duchovní
perspektivy, a ne v jejich doslovném významu, který je zavádějící a matoucí.
Mohu vás ujistit, že všechno, co je obsaženo v Bibli a ostatních takzvaných
svatých knihách, má tu samou strukturu. Z toho důvodu nelze v nich nikdy brát
noc doslovně.
Takže, následkem výše uvedeného rozkolu a následného nastolení podmínek
popsaných v duchovním smyslu citovaného biblického verše bylo potřebné
úplně jinak uspořádat hierarchii duchovní organizace, aby reflektovala status,
který se objevil v důsledku vynálezu a aktivace negativního stavu. Bývalé
uspořádání, které bylo stručně a nepřesně popsáno v Dialogu 145, si nemohlo
zachovat tu stejnou strukturu a dynamiku. Nová situace, která se objevila, si
vyžadovala restrukturalizaci všech a všeho, co bylo vhodné do toho bodu, a
v procesu této restrukturalizace potřebovala vzít do úvahy pseudojsoucno a
pseudobytí negativního stavu a později lidského ne-života. V této nové situaci
potřebovali všichni členové těch společností nově definovat své role, pozice a
pověření, aby se přizpůsobili této nové realitě. Z jejich staré pozice a role
nemohli uspět při potlačení vlivu, kontaminace, znečištění a jedu, který byl na
ně vrhán samotným pseudojsoucnem a pseudobytím negativního stavu.
Z bezpečnostních důvodů, které byly nyní poprvé zavedeny do praxe, byla nová
opatření a nová hierarchie duchovní organizace pro každého drženy v tajnosti a
v nedostupném módu, s výjimkou členů toho kruhu. Stačí říct, že ta opatření

581

byla schopna držet jedovatý, zamořující a kontaminující vliv negativního stavu
mimo pozitivní stav.
Jak probíhal proces vývoje života v pozitivním stavu, jakož i regrese ve stavu
negativním a jak byly dělány přípravy na Mou osobní inkarnaci na planetu Nula,
bylo nezbytné uskutečnit a vytvořit mnoho dalších úprav, restrukturalizací a
změn. Z pozice vašeho časového kontinua, ve smyslu času, si něco takové, jako
byla inkarnace Absolutního Boha-Stvořitele nejen do relativních podmínek, ale i
do samotné struktury negativního stavu a do jeho nejvíce externí pozice lidského života, vyžadovalo velice důkladné plánování, úpravy, přizpůsobení a
změny v samotné Mé Přirozenosti. Jak tyto procesy pokračovaly, každý jeden
jejich aspekt způsoboval ve všech relativních sentientních entitách ten samý typ
změn, jaké se odehrály v Mé Absolutní Přirozenosti. Tato nevyhnutelnost změn
i ve všech ostatních vyplývá ze skutečnosti absolutní závislosti Mého Stvoření
na všem, co se odehrává ve Mně. Proto, když jsou jakékoli takové změny a
akomodace v Mé Přirozenosti zaregistrovány ve všech sentientních myslích,
aktivují potřebu jejich vlastních akomodací a změn. Bez souběžnosti s Mými
Vlastními Osobními a Individuálními akomodacemi a změnami v tomto ohledu
by už více se Mnou nemohly navázat vztah. Bez nich by se pokoušely navázat
vztah s Někým, Kdo už víc není takový stejný. Ve skutečnosti by to byl někdo,
kdo už více neexistuje. Kdybyste se ocitli v pozici, že byste nemohli navázat se
Mnou vztah, způsobilo by to totální a nezvratný zánik vašeho osobního a
individualizovaného života a ztrátu jedinečné kvality vaší individuality, která
závisí na všem, co se odehrává ve Mně.
Kvůli skutečnosti, že tyto akomodace a změny probíhaly nepřetržitě v přípravě
na Moji inkarnaci na planetu Nula, jak k nim docházelo, v každém bodě jejich
výskytu připravovaly příznivé a žádoucí prostředky pro nastání odpovídajících
změn a akomodací v každé sentientní entitě v pozitivním stavu. Zároveň, jak
každá jedna sentientní entita procházela těmito akomodacemi, přizpůsobeními
a změnami, jelikož Stvoření je závislé v jeho funkci a manifestaci na funkci
sentientních myslí, také ono podléhalo těmto akomodacím, úpravám a
změnám. Adekvátně se tedy měnila také veškerá organizační struktura
Stvoření, jakož i hierarchie duchovní organizace, aby na žádné křižovatce
takových jevů nic nezůstalo stejné.
V procesu těchto akomodací, přizpůsobení a změn byl zachováván
multivesmírný zákon z nitra ven. Podle subjektivního způsobu vnímání reality,
který je založen na postupném a spojitém způsobu manifestace a funkce, by
tedy začaly na úrovni prvního kruhu, který byl umístěn, obrazně řečeno, nad
Stvořením. Sentientní entity toho kruhu (který byl nezávazně a nepřesně
popsán v Dialogu 145) byly vždycky první, které podstoupily tyto potřebné a
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nevyhnutelné akomodace, přizpůsobení a změny. Ony by daly dobrý ilustrační a
demonstrační příklad, jak by se měli takové změny, přizpůsobení a úpravy
realizovat. Ihned, co ony prošly tímto procesem, všichni ostatní v té hierarchii
následovali jejich příklad v souladu s jejich vlastní individualizovanou a
zosobněnou přirozeností. Nyní, v objektivní modalitě vnímání reality, která je
modalitou simultánnosti, diskrétnosti a synchronnosti, by tyto změny,
přizpůsobení a úpravy nastaly ve formě jejich stavů, nepodléhajíce požadavkům
subjektivního času. To znamená, objektivně řečeno, že mezi těmi změnami,
přizpůsobeními a úpravami, které se odehrávaly na úrovni samotného prvního
kruhu, umístěného nad Stvořením, a mezi těmi, které se odehrály na všech
ostatních úrovních v samotném Stvoření, neuplynul žádný čas (ve vašem
pojímání času). Subjektivně se to ale jevilo tak, jako kdyby platila následnost ve
formě postupování od jedné úrovně ke druhé.
Adekvátní změny, přizpůsobení a úpravy se odrazily také na všech úrovních
zóny vymístění a na planetě Nula. Tyto byly zcela nevyhnutelné jako příprava
na Moji inkarnaci do negativního stavu a na planetu Nula, aby každého, kdo se
tam nacházel, uchránily před možným věčným zničením, ke kterému by došlo
na základě čisté přítomnosti Mé Absolutně pozitivní, Milující, Moudré a Dobré
Přirozenosti, nesnesitelné pro nikoho v negativním stavu a v lidském ne-životě.
Obrazné znázornění těchto nevyhnutelných příprav a následných přizpůsobení,
akomodací a změn můžete najít v příběhu Jana Křtitele. Byl poslán přede Mnou,
aby je připravil na Můj příchod do ne-života negativního stavu a do lidského neživota. O tajemství Jana Křtitele jsme už diskutovali v jednom z předcházejících
Dialogů. Není nutné to zde znovu opakovat. Pouze jsme chtěli uvést do vaší
pozornosti, že skutečnost této přípravy a následných změn, akomodací a
přizpůsobení byl zaregistrován i v niterném, duchovním smyslu křesťanské
Bible.
Během Mého přebývání na planetě Nula, jakož i na všech ostatních úrovních
zóny vymístění i jinde byla zavedena zcela jiná situace, která si vyžadovala
nastolení úplně odlišné hierarchické struktury duchovní organizace ve
veškerém jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí. Ještě jednou, tato
situace si vyžadovala velice specifický typ akomodací, přizpůsobení a změn,
které by reflektovaly mimořádnou situaci, která nastala v samotné struktuře
Stvoření, zóny vymístění a na planetě Nula. Tato mimořádná situace byla
výsledkem toho, že Mé Božské bylo učiněno lidským. Do tohoto okamžiku nikdo
nic této povahy nikdy nezažil. Kvůli této zcela nové, odlišné a mimořádné
situaci, kterou jsem aktivoval tím, že jsem učinil Své Božské lidským, bylo
nezbytné zavést dalekosáhlé akomodace, přizpůsobení a změny ve všech
sentientních myslích a ve struktuře samotného Stvoření, jakož i ve struktuře
zóny vymístění. Úplně všechny změny, které se přihodily do toho okamžiku, to
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je jedno kdy a kde nebo v jakém stavu, kondici a procesu, se odehrály na úrovni
duchovní mysli každého, s následným dopadem na úroveň vnitřní mysli a poté
na úroveň vnější mysli.
Další změny, akomodace a přizpůsobení byly zahájeny během mé návštěvy
všech Pekel a během uvěznění pseudotvůrců. Je samozřejmé, že tento akt
kompletně a úplně restrukturalizoval veškerou hierarchii duchovní, jakož i
pseudoduchovní organizace. V důsledku toho nemohlo zůstat nic stejné.
Během Mého zmrtvýchvstání a po Mém odchodu z planety Nula vznikl a začal
existovat zcela odlišný duchovní stav, který si vyžadoval zcela nové a odlišné
změny, akomodace a přizpůsobení všech a všeho. Začal se proces změny Mého
lidského na Božské. Samotný ten proces, jak pokračoval, způsobil dalekosáhlé
změny a restrukturalizaci všech aspektů Mého Stvoření a všech sentientních
myslí, s následnou úplnou a kompletní restrukturalizací hierarchie duchovní
organizace na všech úrovních Stvoření i pseudostvoření. Proces změny Mého
lidského na Božské trval z hlediska časoprostorového kontinua jistou dobu. Jen
co byl proces této divinizace a absolutizace dokončen, jak víte, vedl k získání
Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Trvalé nastolení Mé Nové Absolutní
Přirozenosti způsobilo nanejvýš revoluční změny, přizpůsobení a akomodace ve
celém Mém Stvoření i pseudostvoření a ve všech sentientních entitách v
jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí.
Jak tedy ze všeho výše uvedeného jasně vidíte, nic už není navěky takové
stejné. A mohu vás ujistit, že ani v budoucnu nebude nikdy nic takové stejné.
Připravte se na tyto skutečnosti! Budete to potřebovat. A toto je všechno, o
čem jsme potřebovali hovořit na platformě těchto Dialogů. Nyní, Petře, jdi a
odpočiň si a podělej si nějaké jiné věci.
Peter: Udělám, jak navrhuješ. Děkuji Ti velice za tento Dialog.
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Dialog 147
7. června 2000
Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat a uvést do naší pozornosti nějaké
další záležitosti týkající se témat, o kterých jsme diskutovali ve dvou
předcházejících Dialozích (145 a 146). Mám pravdu? Nebo je něco jiné, o čem si
myslíš, že by bylo užitečné se o to s námi podělit?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Jak sis všiml, v posledních několika
Dialozích jsme opakovali něco, co bylo předtím v některých dřívějších Dialozích
uvedeno několikrát. Týká se to potřeby Mých představitelů na planetě Nula
důkladně přehodnotit a předefinovat mnoho duchovních, jakož i neduchovních
pojmů, kterých se doposud drží. Šlo o to, že mnohé takové pojmy a to, co
skutečně znamenají a označují, by nemuselo být správné nebo jejich pojímání
bylo zkreslené nebo nesprávně pochopené. Šlo také o to, abychom pokračovali
dalším krokem v našem úsilí přivést ne-život negativního stavu a jeho lidský neživot k závěru, že je absolutně nevyhnutelné napravit věci, které byly pokaženy.
Nebo napravit v tomto ohledu všechny nevhodné, nebo dokonce nepravdivé
pojímání každého jednoho pojmu, který je důležitý pro správné chápání a
vnímání duchovních skutečností pravého života. Několikrát bylo zdůrazněno, že
jestliže se kdokoliv z vás drží takového nesprávného chápání, tím faktorem
bezděčně podporuje věc negativního stavu. V tom případě ale negativní stav a
všechno, co se ho týká, nelze eliminovat.
Druhým bodem, který byl zdůrazněn, bylo to, že některé události historického
směru vývoje Stvoření a všech sentientních entit, stejně jako i pseudostvoření,
vnímání a chápání toho, jak se skutečně přihodily a co jejich dění skutečně
znamenalo, bylo taktéž pokřiveno nebo zcela zfalšováno. Toto je důvod, proč
čas od času do těchto Dialogů zahrnujeme některá vysvětlení těch historických
událostí. Důležitost jejich správného chápání a proč se potřebovaly stát tak, jak
se staly, se přímo týká procesu eliminace negativního stavu a jeho lidského neživota. Neboť pokud takové události hodnotíte z nesprávné perspektivy a
pokud věříte v pravdivost toho, co o nich tvrdí lidští historikové, potom v tom
případě, ještě jednou, žijete ve zkreslení a falešnostech. Za těchto podmínek
nelze vykonat nic konstruktivního ohledně ničeho, co se týká negativního stavu
a jeho lidského ne-života.
Jak vám bylo řečeno předtím, a v tuto chvíli se to velice naléhavě zdůrazňuje,
současný stav duchovních záležitostí a charakter a požadavek v této době
probíhajícího posunu a jeho aktuální fáze si vyžadují víc než kterékoliv jiné
kroky nebo fáze, aby se uskutečnily tyto opravy a aby bylo všechno, co je
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rozhodující a životně důležité pro proces eliminace negativního stavu a jeho
lidského ne-života, uvedeno do správné a náležité perspektivy. Vy jako Moji
praví představitelé na planetě Nula jste nositeli a realizátory tohoto požadavku.
Proto jste uvedeni do pozice vykonávání všech těchto náprav a získávání všech
takových správných náhledů ohledně všeho, co je rozhodující a životně důležité
pro toto ukončení nebo eliminaci. i když většina lidstva nebude v této době
schopna uskutečnit takové korekce a nápravy, na to, aby se dosáhlo tohoto
nanejvýš žádoucího cíle, potřebuje poznat všechny tyto věci a nabýt všechny
správné představy o takových duchovních pojmech a historických událostech
pouze jistý stanovený počet lidí. Tito jednotliví lidé budou na základě jejich
náležitého a správného poznání ohledně všech těchto věcí a záležitostí
připravovat vhodné podmínky na planetě Nula i jinde v ne-životě negativního
stavu, které dovedou všechny ostatní k tomu, aby uskutečnili své vlastní
korekce a nápravy v tomto i jakémkoliv jiném ohledu.
V této době vás mohu ujistit, že těmito lidmi jsou všichni ti, a jen ti, kdo čtou,
přijímají a aplikují všechny principy a ideje Mého Nového zjevení, jakož i všichni
ti, kdo je budou číst, přijímat a aplikovat v budoucnu, které nazývám Moji praví
představitelé. Jste to tedy vy, kdo jste v této pozici. Vám poskytuji všechny tyto
důležité informace ve všech knihách Mého Nového zjevení, a především
v těchto Dialozích. Tyto Dialogy můžete považovat za vrcholnou fázi nebo
vyvrcholení Mého Nového zjevení, které uzavírá nebo ukončuje všechno, co se
týká zjevení potřebného pro tuto dobu a poměry. Kvůli této klíčové roli, kterou
hrají tyto Dialogy, kromě mnoha jiných důležitých duchovních věcí, tyto Dialogy
obsahují většinu takového potřebného zjevení týkajícího se nápravy těch věcí,
které byly pokaženy, zejména a zvláště v oblasti náležitého a správného
pojímání všech duchovních idejí, představ, termínů, pojmů atd., a některých
důležitých historických událostí. Zároveň bylo neustále a znovu potřeba
zdůrazňovat, že to, co bylo správné a náležité včera, nemusí být náležité a
správné dnes, a to, co je správné a náležité dnes, nemusí být takové zítra. Bylo
to nezbytné zdůrazňovat, aby vás to dostalo do pozice, ve které byste se
uchránili před tím, abyste se chytili do pasti negativního stavu a lidských
tendencí být strnulí, stagnující, nepružní, neměnní, nemodifikovatelní,
neprogresivní a neochotní připustit, že věci nemusí být takové, jaké se vám
zdají nebo jak vypadají.
Velice dobré příklady takové neustálé potřeby změn, akomodací a přizpůsobení
byly navrhnuty ve dvou předešlých Dialozích. Vezměte si například faktor Mé
Absolutní Nové Přirozenosti. Co vám říká slovo ‚Nová‘? Samotný význam slova
‚nová‘ znamená úplně jasně, dokonce i v lidské omezené a omezující mysli, že
nic už není takové, jaké to bylo. Jestliže to už není takové, jaké to bylo, v tom
případě všechno, co existovalo před získáním a nastolením Mé Absolutní Nové
586

Přirozenosti už více nelze uplatňovat. Toto platí zejména o strukturální
hierarchii duchovní organizace a o roli, pozici a pověření, kterou měli do toho
okamžiku všechny sentientní entity, jakož i o strukturální povaze jejich
sentientních myslí. Zřejmě, pokud jsem získal a nastolil Svou Novou Přirozenost
v absolutním smyslu, všechno ostatní ve výše uvedené hierarchii duchovní
organizace nemůže pokračovat ve svých bývalých způsobech, pozicích a
funkcích, stejně jako ani ve svých rolích, pověřeních a umístěních.
Dobrý příklad těchto fundamentálních změn, akomodací, modifikací a
přizpůsobení můžete najít ve speciální roli, která byla přidělena sentientním
entitám v prvním kruhu, který byl umístěn nad Stvořením (obrazně řečeno).
Pamatujete se na roli a pověření, kterou měly velmi krátce poté, co bylo Mé
Stvoření přesunuto ze svého stavu do svého procesu, a tím faktorem se stalo
svou vlastní realitou také navenek ode Mne? Tou rolí byla, kromě mnoha jiných
věcí, ochrana, zmírňování a titrace energií, které neustále vyzařují z Mého
Absolutního Stavu za účelem jejich přerozdělení do všech úrovní Mého
Stvoření, aby Stvoření a všechny ostatní sentientní entity mohly fungovat a
plnit svůj účel, kvůli kterému byly uvedeny do svého vlastního pohybu. Jinými
slovy, ty sentientní entity v prvním kruhu měly roli mediátorů mezi Absolutním
a každým a vším relativním. Aby mohly náležitě vykonávat tyto důležité a
klíčové povinnosti, vybavil jsem je velice zvláštními a speciálními schopnostmi,
týkajícími se jejich role mediátorů mezi Absolutním a relativním. Lidskými slovy
je zhola nemožné definovat, jaké to byly schopnosti. V lidském jazyce nebo
v představivosti lidské mysli neexistuje nic, co by vám mohlo byť i jen vzdáleně
poskytnout představu o tom, jaké to byly schopnosti nebo z čeho pozůstávaly.
Co se však stalo po získání Mé Absolutní Nové Přirozenosti a poté, co jsem se
navěky stal/a Pánem Ježíšem Kristem? Jak si pamatujete, obsah a význam těch
slov reflektuje, kromě mnoha jiných věcí, skutečnost, že od toho času/stavu
jsem se stal/a Svým Vlastním Mediátorem vůči všemu a vůči každému. Jinak
řečeno, díky tomu, že jsem Pán Ježíš Kristus, jsem plně a absolutně
schopen/schopna zabezpečit zcela všechny mediace mezi Svým Absolutním
Stavem, Procesem a Kondicí a mezi všemi relativními stavy, procesy a
kondicemi. Už více neexistuje žádná potřeba nijakých dalších mediátorů, aby
vykonávali tuto důležitou činnost, jak tomu bylo předtím. Proto ty sentientní
entity a jejich příslušné společnosti (v Dialogu 145 vám bylo orientačně
poskytnuto devět jmen těch společností, i když jich bylo víc), které měly tuto
roli a pověření, samozřejmě, dostaly nové pověření a nějakou jinou práci.
Jedním obecným aspektem této nové role, kterou nyní mají, je pomáhat Mně
spolu se členy Nového vesmíru v procesu ukončování všeho, co souvisí s neživotem negativního stavu a lidským ne-životem. Byly také nápomocny, poté,
co získaly svou vlastní novou přirozenost, vytvořenou podle vzoru a
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přizpůsobenou Mé Absolutní Nové Přirozenosti, když Mi pomáhaly v procesu
tvoření Nového vesmíru, jakož i při nepřetržitých tvořivých snahách, jež Má
Nová Přirozenost neustále vyzařuje.
Specifickou roli, která byla každému jedinci z toho kruhu přidělena, nelze zjevit,
protože je úplně a kompletně individualizované a zosobněné povahy,
strukturované v souladu s jedinečnou, nekonečně odlišnou a neopakovatelnou
kvalitou jejich příslušných individualit. Je to mezi Mnou a nimi. Vlastně jim byla
dána nová jména, která plně odrážejí povahu, strukturu a dynamiku jejich nové
přirozenosti. Ty jména jsou tak nádherná a neobyčejná, že je nikdo nemůže
vyslovit, pouze Já a ten jedinec, jemuž bylo to jméno dáno. Jeden z důležitých
významů prohlášení zaznamenaného ve Zjevení (Apokalypsa) 2:17 souvisí
s touto záležitostí (A dám mu bílá kámen a na tom kamenu napsáno nové
jméno, které nezná nikdo, pouze ten, kdo jej přijímá). ‚Dát mu bílý kámen‘
znamená v této konkrétní konotaci dát mu/jí zcela novou přirozenost. ‚A na
tom kamenu napsáno nové jméno‘ znamená jedinečnou a nekonečně odlišnou
kvalitu té přirozenosti a jeho/její individuality, které je přiděleno takové
specifické a vyloženě individualizované jméno, které nelze dát nikomu jinému,
kromě něho/ní, kdo ho dostane. Proto nemůže a nesmí nikdo vědět, co to
jméno skutečně znamená, pokud on/ona není ochoten/ochotna prozradit
některé aspekty jeho významu. Avšak ne všechny aspekty jeho významu lze
komukoliv oznámit. Toto platí především o samotném jádru té individuality,
které je zaznamenáno v centru toho jména (obrazně řečeno). Tak jako je
nepojmenovatelné a nepochopitelné Mé Absolutní Jádro, taktéž není nikým
pojmenovatelné a pochopitelné ani jádro nové přirozenosti každého, pouze
ním/ní samotným/samotnou. Tak jak Já vím v absolutním smyslu, jaké je
vlastně to Mé Jádro, stejně tak ví o svém také každý jedinec ve své nové
přirozenosti. Nemůže to ale vysvětlit nikomu jinému. Aby kdokoliv plně
pochopil význam a přirozenost toho jádra, musel by se stát tím jedincem. Jak
víte, něco takového je zhola nemožné.
Když už všechny sentientní entity prvního kruhu nad Stvořením (obrazně
řečeno) prošly všemi změnami, akomodacemi a přizpůsobeními, které je
dostaly do úplného souladu s Mou Absolutní Novou Přirozeností, a když už
přijaly svá nová jména, která reflektovala novou roli, pozici a pověření, které
ode Mne dostaly, potom mocí Mé Absolutní Nové Přirozenosti pomáhaly všem
ostatním na všech ostatních úrovních Stvoření a v jeho různých okruzích s jejich
vlastními klíčovými a životně důležitými změnami, akomodacemi a
přizpůsobeními, zjednodušujíce a zpříjemňujíce jim dosažení tohoto cíle a
získání jejich vlastních nových přirozeností a jim odpovídajících nových jmen.
Vlastně tím, že prošly těmito změnami, akomodacemi a přizpůsobeními jako
první, vydláždily cestu všem ostatním, aby udělali to samé. Z tohoto stručného
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popisu jasně vidíte, že nic nemůže v nikom a v ničem zůstat takové stejné poté,
co došlo k nanejvýš žádoucímu dosažení Mé Absolutní Nové Přirozenosti.
Se začátkem transmise Mého Nového zjevení a během jeho transmise od jejího
počátku až do tohoto data (ve skutečnosti až do dneška), a až do té doby,
dokdy jej bude vhodné transmitovat, bylo a bude přidáno něco nové a odlišné
k rolím, pozicím a pověřením všech zainteresovaných v této věci v pozitivním
stavu, a zejména těm, které jsem stvořil Já v důsledku plné první emanace
v procesu tohoto jednotlivého tvořivého úsilí předtím, co bylo aktuální Stvoření
přesunuto ze svého stavu do svého procesu (co jsme nazvali imaginární úplně
první kruh Stvoření. Nezapomínejte, že proces Stvoření byl vykonán ve velice
specifických kruzích.). Tato nová role se přímo týká všeho, co je obsaženo
v Mém Novém zjevení. Oni byli úplně první, kdo realizoval a inkorporoval
všechno obsažené v Mém Novém zjevení do svých velmi individualizovaných a
zosobněných životů. Aktem takové realizace a inkorporace se změnily také
kvality jejich individualit a přirozenost a struktura jejich ‚já jsem‘, jakož i kvalita
jejich celkového životního stylu, a také jsou v procesu neustálých změn. Ještě
jednou, těmito činy dláždí cestu všem ostatním, aby prošli podobným
procesem v souladu s jejich vlastním individuálním složením a jedinečnými
kvalitami svých individualit.
Členové Nového vesmíru, protože byli stvořeni ze všech aspektů Mé Absolutní
Nové Přirozenosti, a tím faktorem nemají ve své přirozenosti nic ze starého,
vybudovali základ pro všechny ostatní, a v první řadě pro sentientní entity
prvního kruhu, aby následovaly jejich příklad v tomto ohledu. Na tomto základě
se všechny takové změny, akomodace a přizpůsobení, především pokud jde o
Mé Nové zjevení (které bylo/je zpřístupněno a které pochází z Mé Absolutní
Nové Přirozenosti), odehrávají a budou nadále odehrávat do té doby, dokud
bude zaznamenáváno nebo dokud nebude zcela ukončeno Mé Nové zjevení,
nyní ve formě těchto Dialogů. Potom vznikne a začne existovat nová forma a
obsah změn, akomodací a přizpůsobení.
Jak se všechny tyto změny, akomodace a přizpůsobení projevovaly ve sféře a
atmosféře zóny vymístění a na planetě Nula? Do určité omezené míry je
můžete vyčíst z historie lidstva. Koneckonců, jak víte, všechno, co se děje na
planetě Nula a v lidském ne-životě, bylo odrazem stavu věcí v zóně vymístění a
ve všech jejích peklech. Obecně řečeno, tak jako se podmínky v pozitivním
stavu nebo v Mém pravém Stvoření všeobecně víc a více zlepšovaly – díky
neustálým progresivním změnám, přizpůsobením a akomodacím, paralelním
způsobem se v té stejné míře ty podmínky v doméně negativního stavu a v jeho
lidském ne-životě víc a více zhoršovaly. Tento faktor byl před jistou dobou
zaznamenán v úplně prvním Doplnění v Korolariích Nového zjevení Pána Ježíše
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Krista. Obsah a význam tohoto Doplnění je plně aplikovatelný na současnou
dobu, v rámci tohoto konkrétního Dialogu.
Jaký závěr můžete vyvodit z historie lidstva v tomto ohledu? Jen se podívejte na
všechno, co se děje do tohoto okamžiku a co se bude dít do konce negativního
stavu a jeho lidského ne-života. Na úsvitu zaznamenané historie nepřetržitě
probíhaly kruté války, dobývání a invaze barbarů. Jeden národ vedl válku proti
druhému, krveprolévání bylo věcí každodenního života (ne-života). Rozvraty,
revoluce, povstání, vznik nejodpornějších diktatur, jakými byly například
fašismus a komunismus, byly běžným jevem. Jak docházelo k takzvanému
zevnějšímu pokroku v technologickém rozvoji, byly vynalezeny a zavedeny
důmyslnější ničivé zbraně a způsoby vedení válek, jež vyvrcholily v ohavné první
a druhé světové válce.
Všechny tyto události, rozvrat atd. byly doprovázeny nepřetržitými přírodními a
technologickými katastrofami, neobyčejným rázem počasí, zemětřeseními,
hladomorem, záplavami, požáry, zločiny, vraždami, perverznostmi různého
druhu atd. To všechno vyvrcholilo vynalezením nejničivějších zbraní, jaké
historie lidstva kdy měla - jaderná zařízení. Hlavní problém, jemuž v současnosti
lidstvo čelí, j mimořádná vlna terorismu a takzvaných etnických čistek, jejichž
podstatou je extrémní nenávist, intolerance a snaha vyhladit z povrchu země
každého, kro není ze stejného etnika; nebo v náboženských kruzích každého,
kdo není stejné víry (například islámský pojem nevěřící).
Na náboženských a ideologických frontách existuje tendence kráčet zpět, znovu
nastolit takzvané staré, dobré časy konzervativního, prapůvodního,
dogmatického a fanatického životního stylu, odrážejícího se v islámském tažení,
v takzvaných nově zrozených křesťanech, obnově neofašismu, neokomunismu a
všemožných dalších neo-něco. Takové snahy jsou velmi často vyvíjeny pod
maskou služby Bohu, který od lidí žádá, aby byli takoví, jak je jim přikazováno;
nebo pod maskou takzvaného new age, které přijímá slovo ‚nový‘ (new), jež ale
ve své ideologické doktríně slouží k zachování starého, ale z trochu jiné
perspektivy.
Jestliže se pozorně podíváte na výše popsaný vývoj na planetě Nula, můžete
usoudit, za prvé, že situace v zóně vymístění a v jejích peklech se v tomto
ohledu exponenciálně zhoršovala, a za druhé, že charakter všech těch událostí
má jen regresivní mód - neustálé zhoršování všeho. V tomto smyslu něčemu, co
má regresivní mód nebo v čem jsou takové podmínky, že se tam všechno
neustále zhoršuje, nemůžete dost dobře připsat něco pozitivního a dobrého
nebo nějaké skutečné změny, akomodace a přizpůsobení. Skutečný pokrok lze
připsat pouze něčemu, co se neustále zlepšuje. Důvodem, proč existuje
v doméně negativního stavu a v lidském ne-životě taková neobyčejná regresivní
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situace, je to, že jak se víc a více projevují důsledky nastolení Mé Absolutní
Nové Přirozenosti a jak jsou čím dál tím zřejmější a skutečnější následné změny,
přizpůsobení a akomodace v pozitivním smyslu a v progresivním směru, tím
faktorem, že se každý v pozitivním stavu stává lepším a lepším, v negativním
stavu a v lidském ne-životě to všechno aktivuje proces akcelerace ukončování
jejich ohavných a opovrženíhodných ne-životů. Toto urychlování funguje
takovým způsobem, že faktor hlubokých změn, přizpůsobení a akomodací
v pozitivním stavu může v negativním stavu a v lidském ne-životě vyvolat
opačný trend jediným směrem - stále větší zhoršování všech aspektů jejich neživota. Čím jsou horší a horší, tím víc a více se blíží ke svému věčnému konci.
V podstatě takto se dosahuje ukončení negativního stavu.
Tajemství této situace je nyní zcela jasné: Aby se urychlil proces ukončení neživota negativního stavu a jeho lidského ne-života, v doméně pozitivního stavu
je nevyhnutelné vybudovat zvláštní typy podmínek, které by umožnily stálé,
neutuchající, nepřetržité a plynulé zdokonalování, růst a zlepšování všech
aspektů jeho pravého života nebo života všech sentientních entit umístěných
v pozitivním stavu. Má Absolutní Nová Přirozenost jim takové podmínky a
příležitosti poskytuje. Zároveň, aby byli stále lepší a lepší, potřebují být
v modalitě neustálých změn, akomodací a přizpůsobení. Logicky řečeno, jestliže
máte být lepší nebo jestliže se máte cítit lépe, nemůžete být takoví stejní, jak
jste bývali na předchozích úrovních bytí lepšími a cítění se lépe. Jinak byste
nebyli lepší nebo byste se necítili lépe, ale byli byste pořád stejní. V tom
případě by nedošlo k žádnému pokroku. Toto je důvod, proč bylo tak naléhavě
zdůrazněno, že v pozitivním stavu je potřeba změn, akomodací a přizpůsobení u
každého nejvítanějším jevem. To zvěstuje další krok v procesu jejich stávání se
lepšími a pozitivnějšími.
Je celkem možné, že lidským aspektem vaší mysli by mohl tento proces stálých
změn, akomodací a přizpůsobení způsobovat, že by se vám z něj zatočila hlava obrazně řečeno. Jako by tento proces neměl žádnou přestávku, pauzu nebo
přerušení. Takový typ uspořádání by lidská mysl v tomto ohledu vnímala jako
velmi únavný, nikdy nekončící stav a proces. Kdo by mohl něco takové přežít?
Dovolte Mi, abych vám něco řekl: Mít takovou perspektivu je možné pouze
z pozice typické lidské přirozenosti. Z pozice nebo z perspektivy pozitivního
stavu je realita této situace taková, že přesný opak je pravdou. Nemít tuto
příležitost neustálých změn, akomodací a přizpůsobení by bylo pro každého
v pozitivním stavu velmi únavné, nudné, neproduktivní, netvořivé a marné, co
by jim nedávalo možnost postupovat a objevovat něco nové. Samozřejmě, mají
své chvíle nebo čas odpočinku, hry zábavy, prázdnin, dovolených nebo čehokoli
tohoto charakteru, ale tyto jsou stejně progresivní a nové v každém bodě jejich
výskytu, jako všechno ostatní v jejich životech. Nacházejí v nich ohromný příliv
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a dobití energií, které jim umožňují mnohem lépe a rychleji se změnit,
přizpůsobit a akomodovat. Takto je to v pozitivním stavu.
Jak bylo uvedeno výše, dispozice Mého Nového zjevení byla příčinou něčeho,
co nebylo nikdy předtím možné. Poprvé v historii tohoto cyklu času/stavu/
procesu začalo být zřejmé, proč bylo dovoleno, aby vůbec vešlo do svého
vlastního pseudojsoucna a pseudobytí cokoliv, co je obsaženo
v pseudopřirozenosti ne-života negativního stavu a lidského ne-života. Náležité
a správné chápání této potřeby dostává všechny a všechno všude a v každém
čase do úplně odlišné perspektivy. Do tohoto bodu bylo nezbytné utajit mnohé
důvody, proč bylo poskytnuto takové dovolení. O této skutečnosti byl
k dispozici pouze nějaký všeobecný výklad. Sentientní entity v pozitivním stavu
absolutně důvěřovaly, spoléhaly se a věřily Mému rozhodnutí to udělat. Věděly
velmi dobře, že všechno, co jsem dělal nebo dovoloval, mělo vždy nějaké velice
potřebné a dobré důvody. Proto trpělivě čekaly na úplné zjevení o všech těchto
skutečnostech, vědouce, že pokud jim má negativní stav a lidský ne-život
poskytnout všechny nevyhnutelné, životně důležité a rozhodující lekce o životě
a žití, jakož i o ne-životě a ne-žití (a toto bylo jedno z hlavních záležitostí),
potom v tom případě jim bylo potřeba poskytnout všechny příležitosti přesně
to udělat. Jinak by nikdy neměli příležitost získat toto důležité poučení, kdyby
všichni dopředu věděli, o co vlastně šlo. Takové dopředu dané poznání by
zabránilo vynalezení, aktivaci, nastolení a manifestaci ne-života negativního
stavu a jeho lidského ne-života.
Jak se ale víc a více blížil čas/stav ukončení všeho, co souvisí s ne-životem
negativního stavu a lidským ne-životem, aby se uvedlo do pohybu a procesu
toto ukončení, bylo nevyhnutelné zjevit všechno týkající se otázky, proč jsem
dal dovolení, aby jsoucno a bytí Mého Stvoření sužovalo v rámci tohoto cyklu
času/stavu/procesu něco takové jako negativní stav a jeho lidský ne-život.
Důvodem, proč každý v pozitivním stavu trpělivě čekal na toto zjevení, bylo to,
že Já osobně jsem jim slíbil, za prvé, že pseudojsoucnu a pseudobytí
negativního stavu a jeho lidskému ne-životu bude dovoleno manifestovat jejich
pravou tvář pouze v jednom cyklu času/stavu/procesu, a v žádném jiném; a za
druhé, že v příhodnou dobu poskytnu Nové zjevení, které vysvětlí hlavní
důvody takového dovolení. Zároveň byli ujištěni, že v okamžiku, co bude všem
zpřístupněno Mé Nové zjevení, to každému v pozitivním stavu poskytne větší a
smysluplnější příležitost ke změně, pokroku, zdokonalení, akomodaci a
přizpůsobení a přesáhnutí všeho, co měli, zažívali a věděli předtím. Souběžně
s tím byli ujištěni, že jak se s Mým Novým zjevením a s tím, co obsahuje, bude
jejich postavení víc a více zlepšovat, odpovídajícím způsobem se bude situace
v negativním stavu a v jeho lidském ne-životě víc a více zhoršovat. Tento
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paralelní proces, pohybuje se opačnými směry, bude nápomocen v procesu
ukončování všeho, co se týká ne-života negativního stavu a lidského ne-života.
Koneckonců, jak bylo uvedeno výše, jestliže se u nich věci neustále zhoršují,
v tom případě si na základě samotného faktoru zhoršování způsobují vlastní
zánik. Proces zhoršování je přivádí do bodu totálního vyčerpání všeho, co mají a
co jsou schopni každého naučit o přirozenosti ne-života ve všech jeho formách
a manifestacích, přispívajíce tak k ukončení tohoto cyklu času/stavu/procesu,
zahájení přechodného období a přípravy cesty pro zahájení následujícího cyklu
času/stavu/procesu. V tomto bodě nezůstane v jejich životě nic, co by mohlo
kohokoliv naučit cokoliv užitečné a nové.
Jak si pamatujete z Velké knihy, opodstatněnost jsoucna a bytí i pseudojsoucna
a pseudobytí každého je možná pouze tehdy, pokud slouží nějakému užitku a
pokud poskytují důležitá poučení pro všechny, aby se mohli vyvíjet a
postupovat v jejich příslušných individualizovaných a zosobněných životech.
V okamžiku, kdy taková užitečnost a poučení nejsou už více poskytovány,
předmětná záležitost se uzavře a více jí není dovoleno se znovu objevit, protože
by nemohla poskytnout nic nové nebo nic jiné. Toto je multivesmírný zákon,
který byl jasně definován v 10. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Nic
nemůže nebo nesmí ten zákon porušit. Zákony, jako je tento, jsou založeny
vždycky na principech duchovního pokroku, změn, akomodacích a
přizpůsobeních. Žádným jiným typem zákonů není dovoleno v žádném ohledu
bránit vývoji a pokroku sentientních entit. Proto v pravém životě pozitivního
stavu takové zákony nemají žádné místo. Jsou možné pouze v ne-životě
negativního stavu a v lidském ne-životě, jež jsou vybudovány na všemožných
restrikcích, omezeních, zákazech, tabu nebo čemkoliv, co mají v tomto ohledu a
v takové hojnosti. Ve skutečném smyslu povahy takových negativních a
restriktivních zákonů nelze ty zákony považovat za pravé zákony, ale jen za
pseudozákony, které mají pouze omezenou, dočasnou a přechodnou platnost
jako jeden z aspektů poučení pro všechny o tom, jak by takové zákony nikdy
neměly být formulovány a jak by jim nemělo být dovoleno, aby řídily životy
sentientních entit. Jinak řečeno, takovým pseudozákonům je dovoleno být
dočasně v platnosti, aby se každému ilustrovalo a demonstrovalo, jaké zákony
by nikdy neměly být součástí strukturální přirozenosti a koncepce Stvoření a
sentientní mysli a co se stane, když takové pseudozákony řídí všechny aspekty
sentientního života.
Všechny tyto skutečnosti byly uvedeny do pozornosti všech prostřednictvím
Mého Nového zjevení. Když byly zpřístupněny, faktorem jejich zpřístupnění
zvěstují v bezčasovém a bezprostorovém smyslu blížící se konec ne-života
negativního stavu a lidského ne-života. Zároveň zvěstují nanejvýš hluboké a
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rozsáhlé změny, akomodace a přizpůsobení, které budou vhodné na prahu
ukončování starého a zahajování nového. A vy jako Moji praví představitelé na
planetě Nula tím, že máte tyto informace, se vyrovnáváte všem v pozitivním
stavu a přebíráte na sebe na planetě Nula roli nejdůležitějších nositelů těchto
rozhodujících, životně důležitých a životodárných informací. Proto se považujte
za nadmíru a nad jakékoliv vaše lidské představy požehnané.
Je nevyhnutelné zas a znovu varovat každého, kdo čte tyto Dialogy, abyste
nebrali časový faktor doslovně, ve smyslu typického lidského pojímání času.
Jinak řečeno, cokoliv, co bylo zjeveno o blížícím se uzavření nebo ukončení
negativního stavu a jeho lidského ne-života, se vůbec netýká žádných vnějších
časových faktorů. Je velice snadné se chytit do této pasti - očekávajíce, že na
základě toho, o čem tu v tomto ohledu hovoříme, že se to stane zítra, nebo
v následujících několika dnech, nebo týdnech, nebo měsících, nebo
v následujících několika letech. Jako Moji praví představitelé se máte cvičit
v myšlení ne ve smyslu lidského času, ale ve smyslu stavů a jejich manifestací.
Pamatujete se, co bylo řečeno o dvou módech vnímání reality? Jeden mód byl
označen jako subjektivní a druhý jako objektivní. Jak by měly tyto dva módy
tendenci vnímat faktor uzavírání nebo ukončování všeho vůbec, nejen
negativního stavu a jeho lidského ne-života? V subjektivním módu by vzhledem
k jeho postupnosti a spojitosti takové uzavírání nebo ukončování plynulo
lineárním způsobem. Lineární způsob by znázorňoval všechny události, které se
musí odehrát, aby se dosáhlo tohoto cíle, takovým způsobem, že jedna událost
by následovala za druhou a ta druhá by se nemohla stát do té chvíle, dokud by
předcházející nebyla plně završena a nevyčerpala by všechny své možnosti.
Proto, když vezmete v úvahu, jaké další početní věci nebo události se potřebují
přihodit předtím, než může být realizován opravdový začátek tohoto uzavření
nebo ukončení, v subjektivním módu by dosažení tohoto cíle trvalo poměrně
dlouho. Toto je velice pochopitelný výsledek, pokud na to pohlížíte z typického
lidského hlediska. Vezměte si například situaci, když jste v pozici čekání na
nějaké důležité setkání nebo zprávu. Nebo když čekáte na výsledek nějaké
důležité zkoušky, která by pro vás osobně mohla být věcí života či smrti.
V takových situacích vám každá minuta čekání připadá, jako kdyby se neměla
nikdy skončit. Jinak řečeno, čas plyne velice, velice pomalu a nic se nedá dělat,
aby plynul rychleji.
Přesně toto je situace, ve které se nacházíte ohledně čekání na ukončení
negativního stavu a jeho lidského ne-života. Protože na to čekáte z vaší lidské
pozice, která je prostoročasově vázána, a tedy z pozice subjektivního módu, zdá
se vám, jako kdyby to byla nikdy nekončící sága. Během toho máte tendenci
ztrácet naději, že se to někdy skončí. Samozřejmě, je zcela možné, že se vůbec
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neskončí během trvání vašeho života na planetě Nula. Nezůstává nic jiné než
sledovat, kolik generací lidí musí ještě zažít lidský ne-život před dosažením
tohoto ukončení. Proto neočekávejte, že se to stane během vašeho života na
této planetě. Může, ale také nemusí. Je velmi pravděpodobné, že se to nestane.
Všechno to bude záviset na tom, co se bude dít v následující fázi probíhajícího
posunu, která má být co nevidět zahájena. Sázky jsou v tomto ohledu velmi
vysoké (abych použil vaši obraznou řeč). Musí se přihodit a manifestovat
spousta věcí. Ty určí povahu voleb, akomodací a přizpůsobení, které bude
potřebné uskutečnit v průběhu dalšího posunu v duchovním postupování.
Velmi to bude záviset i na vašich vlastních individuálních a osobních volbách,
přizpůsobeních a akomodacích během toho období. Vaše příspěvky jsou
v tomto ohledu nápomocné.
Nikdy nezapomínejte, že máte ve svém vlastnictví něco nesmírně cenné, co
nemá nikdo jiný - Mé Nové zjevení. Tím, že jej máte, a tím, že přemýšlíte o
všech jeho ideách a o všech informacích, které jsou v něm obsaženy, zejména o
této záležitosti, jste uvedeni do pozice napomáhání při ukončování ne-života
negativního stavu a jeho lidského ne-života. Abyste to ale dělali a abyste byli
takoví, potřebujete se trénovat v ignorování typických lidských postojů a
očekávání, které lidé mají ohledně všeho vůbec. Toto platí především ohledně
časových faktorů. Víte velmi dobře, kolik zavádějících, marných, a dokonce
klamných předpovědí bylo učiněno ohledně ukončení lidského života na této
planetě a ohledně Mého Druhého příchodu. Ony všechny se strašně mýlily. A
také v budoucnu se budou všechny mýlit. Nikdy se nechyťte do takových pastí.
Jak jsem řekl, máte k dispozici něco, co neměl do této chvíle nikdo. Spoléhejte
se na Mé Nové zjevení, a ne na lidské předpovědi. Ignorujte jakékoliv typické
lidské časové faktory vždy, když hovoříme o ukončení nebo o uzavření ne-života
negativního stavu a lidského ne-života. Mohu vás ujistit, že pokud máte
tendenci držet se takových typických lidských pojímání času, nepomáháte
v této věci. Přesně naopak: Prodlužujete ten ne-život. Pohlížejte na tuto situaci
z hlediska objektivního módu.
Jak víte, v objektivním módu se všechno děje diskrétním, simultánním a
synchronním způsobem. Čas neplyne rovně jako šíp, ale, obrazně řečeno, každý
z jeho okamžiků je obsažen v jakémkoli dalším okamžiku takovým způsobem, že
se vrství. Pro lidskou mysl je těžké si představit, jak se děje takové vrstvení
času. Ale děje se to, a pro vás je možné, abyste intuitivně cítili, o čem hovoříme.
Je to věcí vašeho cvičení se v uvažování takovým způsobem. Čím více jste
schopni myslet v objektivním módu, a zároveň souběžně si uvědomovat
subjektivní mód, a libovolně přepínat mezi nimi, tím více jste v pozitivním
stavu. Pamatujte si to! Taková schopnost vás dostává do skutečného života
nepřetržitých změn, akomodací, přizpůsobení a pokroku. A jelikož tyto změny,
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akomodace, přizpůsobení a pokrok jsou samotnou přirozeností pravého života
pozitivního stavu, realizací a aktualizací této schopnosti ve vašich každodenních
osobních a individuálních životech se umísťujete přímo uprostřed pozitivního
stavu. Co jiné byste chtěli mít? Nebo, kde jinde byste chtěli být?
Nyní, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Už několik dní
pociťuješ značnou dušnost. Je to horší než předtím. Potřebuješ se o tento
problém postarat. Jdi a odpočiň si.
Peter: Udělám tak. A děkuji Ti velice za všechny tyto velmi potřebné
připomínky.
Pán Ježíš Kristus: Velmi rádo se stalo. Takové připomínky a opakování jsou
podstatné, pokud vezmeš v úvahu křehkost a nespolehlivost lidské paměti.
Peter: Jakou jen máš pravdu.
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Dialog 148
8. června 2000
Peter: Máme nějaké problémy se zpětným vrácením editovaného Dialogu 146.
Z nějakého důvodu se neobjevuje v e-mailu. Jsem zvědav, co je v tom Dialogu,
že s ním máme tolik problémů? Je něco v jeho obsahu trnem v oku renegátům,
nebo je to jen běžný problém internetu všeobecně? Chtěl bys něco
poznamenat ohledně toho? Samozřejmě, kdybys chtěl hovořit raději o něčem
jiném, rozhodně tak učiň a ignoruj tyto technické potíže.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, objektivně řečeno, všechny naše Dialogy jsou
skutečně trnem v oku v myslích renegátů a jejich poskoků. Ne že by byl ten
konkrétní Dialog pro jejich věc škodlivější než kterýkoliv jiný. Abych ti řekl
pravdu, vynakládají všemožné úsilí, aby narušovali cokoliv, co uděláš v Mých
službách a ve službách pozitivního stavu všeobecně. V některém případě
mohou během tohoto úsilí dočasně uspět více, v jiném méně. Nebo mohou
selhat ve většině svých pokusů blokovat vedení těchto dialogů - jak tomu bylo
doposud. Co myslíš, jaká je příčina tvých současných potíží, které pociťuješ při
dýchání (dušnost a nějaký záhadný tlak podél linie hrudní kosti)? Můžeš to
považovat za jejich zasahování do tohoto procesu nebo do procesu vedení
našich dialogů. Nezapomínej na jednu důležitou věc. Velmi rychle se blížíme
k uzavření aktuální fáze probíhajícího posunu a k zahájení následující fáze.
Jakékoliv takové uzavření a zahájení uvádějí síly negativního stavu do
mimořádně nepříjemné pozice. Všechny je to přivádí blíž ke konci jejich neživota. Kvůli tomu, vědouc o tom, dělají všechno, co je v jejich silách, aby
narušovaly tento proces nebo aby mu bránily, jak je to jen možné.
Velice dobře si uvědomují naše prohlášení v nedávných Dialozích, že zmíněné
uzavření aktuální fáze a zahájení nové jsou podmíněny ukončením druhého dílu
našich Dialogů. Nechtějí, aby se to stalo, neboť si to vyžaduje hluboké změny,
akomodace a přizpůsobení ve struktuře celého Stvoření a jeho multivesmíru.
V důsledku toho jsou celá zóna vymístění a všechny její pseudosvěty a jejich
příslušná pekla uváděny do pozice jejich vlastních nechtěných změn, akomodací
a přizpůsobení. Takové změny pro ně znamenají pouze jediné: Další obrovský
krok k jejich definitivnímu zániku. Jak by ses cítil, kdyby se něco takového mělo
stát tobě nebo někomu jinému? Pokoušel by ses, samozřejmě, udělat všechno
možné, abys odvrátil takový tragický (podle jejich názoru) výsledek.
A tak nejlepší, co lze v tomto ohledu udělat, je nedát se vyvézt z rovnováhy
ničím, co je vám házeno do cesty, a pokračovat ve své práci, jakoby se nic
důležitého nestalo. Tak budou výsledky jejich zasahování anulovány. Zároveň
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jim budete svým laskavým a trpělivým postojem ilustrovat a demonstrovat, že
v pravém životě Mého představitele není místo pro odplatu, pomstu,
zákeřnost, nenávist, hněv, násilí či cokoliv podobné, všechno negativního
charakteru. Namísto toho jediné, co ovládá jeho/její osobní a individualizovaný
život, je milosrdenství. odpuštění, soucit, empatie, pochopení, přijetí,
tolerance, respekt, uznání, maximální laskavost, neodsuzující postoj a podobné,
všechno pozitivní vlastnosti. Mohu vás ujistit, že při jednání se silami
negativního stavu neexistuje nic účinnějšího než mít takové vlastnosti, rysy a
postoje. Jestliže byste měli reagovat na jejich zasahování, pokoušení a bloky
postojem plným hněvu, nenávisti, odplaty, pomsty, proklínat je a podobně,
v tom případě byste jim, takříkajíc, nahrávali přímo do rukou. Na takovou reakci
čekají, protože tím, že reagujete tímto negativním způsobem, dáváte všechny
své energie jejich věci. A přesně toto chtějí, a proto vynakládají tak mnoho úsilí,
aby vás frustrovaly nakolik je to jen možné (kromě mnoha jiných věcí). Dejte si
tedy pozor a nepodlehněte žádné z jejich snah v tomto ohledu.
Peter: Velice Ti děkuji, že ji nám objasnil tuto záležitost. Je velmi dobré čas od
času si připomenout správné metody, jak si poradit se silami negativního stavu
a lidského ne-života, který je sám o sobě velkým zdrojem všemožných pokušení
a frustrací. Mimochodem, jak jsi končil oznamování výše uvedeného, konečně,
na třetí pokus editovaný Dialog 146 od Betty a Heather přišel. Jak se Ti to líbí?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to rozhodně. A důvod, proč uvedený Dialog
nemohl přijít dříve, byl ten, že bylo nezbytné zopakovat výše uvedené
skutečnosti. Někdy je něco dovoleno proto, aby se poskytla příležitost něco
připomenout nebo oznámit. Jak tedy z tohoto příkladu vidíš, nezáleží na tom,
jaké pokusy kdo provede, aby brzdil tvou práci, ty pokusy jsou využity pro
nějaký dobrý účel. Co ti to říká? Že ať by síly negativního stavu dělaly cokoliv, na
jejich největší zklamání všechny jejich snahy vždycky skončí něčím dobrým a
pozitivním - přesně opačně, než to bylo myšleno.
A nyní pojďme hovořit o něčem jiném. Na platformě tohoto konkrétního
Dialogu bych chtěl diskutovat o pravém významu třech termínů nebo slov,
nebo pojmů. V lidském pojímání a v tom, jak je chápe většina lidí, existují
značná zkreslení, nepochopení, a dokonce falzifikace pravého významu těch
slov. A jelikož jsme se v rámci těchto Dialogů zavázali dát všechno na správné
místo, do správné perspektivy a dát tomu správný význam, potřebujeme o nich
pouvažovat. Těmito slovy jsou: ‚anděl‘, ‚svatý‘ a ‚strom života‘, který byl
zasazen uprostřed zahrady Eden.
Začněme slovem ‚anděl‘. Co chápou lidé pod tímto názvem? Jaký význam nebo
konotaci mu připisují? Lidé ve většině případů přiřazují pozici andělů bytostem
v Nebi. Toto je, samozřejmě, omezující přiřazení pozice, protože tak, jak existují
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andělé nebe, tak existují i andělé pekla, nebo tak, jak existují andělé dobroty a
pozitivity, tak také existují andělé zlovůle a negativity. V pozitivním smyslu jsou
andělé považováni za nebeské společníky nebo služebníky Boží. V další konotaci
jsou považováni za posli Boží. Ještě dále, ve speciální hierarchii duchovní
organizace, znázorňované jako první kruh umístěný nad Stvořením (obrazně
řečeno), zaujímají devátou pozici (ve spodní části kruhu, přímo naproti
serafínům, kteří jsou umístěni na vrcholu kruhu; další jsou cherubíni, trůni,
mocnosti, síly, ctnosti, knížectví a archandělé) v této hierarchii (jak byla
popsána například v Dialogu 145). Dalším významem slova ‚andělé‘ je to, že
jsou ochránci lidských bytostí (především dětí a lidí všeobecně, nebo ve tvých
odborných knihách, Petře, bylo použito k pojmenování těch, jež mají roli
duchovních rádců, nebo spíše, že jsou členy vaší pravé duchovní rodiny).
V lidské tradici jsou obyčejně zobrazeni nebo popsáni s křídly, takže dokáží
létat.
Tato zdánlivě duchovní konotace slova ‚anděl‘ či ‚andělé‘ však není jedinou věcí,
která je připisována tomuto termínu. V lidském jazyce a postoji to může mít
také čistě relaxační konotaci - ve vztahu jednoho jedince ke druhému. Někomu,
kdo pro vás udělal něco dobrého, nebo kdo učinil váš život snesitelnějším nebo
příjemnějším, nebo koho hluboce milujete a obdivujete, můžete říci: ‚Ty jsi
anděl‘. Jak z tohoto vyjádření vidíte, vlastnosti, které se připisují nebo přisuzují
andělům v typickém lidském chápání a jazyce, jsou vždy pozitivní a dobré. Také
někdo, kdo poskytne nějaký značný dobročinný příspěvek, je velice často
nazýván andělem. A ještě v další, takzvané duchovní konotaci, se slovo anděl
rovná slovům ‚božský duch‘. Potom máte taková označení, jako anděl hněvu
(popsaný například v apokalyptickém Mojžíšově zjevení, kde Mojžíš vidí tyto
anděle vytvořené ‚kompletně z ohně‘); anděl zkázy; anděl oznámení; anděl
zvěstování; anděl Apokalypsy; anděl Archy úmluvy; anděl nanebevstoupení;
anděl bezedné propasti; anděl chaosu; andělé Stvoření (v čase Stvoření jich
bylo údajně sedm); anděl temnoty; anděl světla; anděl smrti; anděl ohně;
andělé čtyřech větrů (údajně Uriel nad jihem; Michael nad východem; Rafael
nad západem; Gabriel nad severem); a mnoho dalších početných označení,
týkajících se obyčejně velmi specifických funkcí, které každý takový anděl
vykonával.
Potom existuje další pojmenování tohoto slova, týkající se pozitivního stavu, a
existuje velmi specifický význam, týkající se funkce, role a pověření každého
anděle (ať už v pozitivním, nebo v negativním stavu). V obecném smyslu toho
slova mohou být andělé považováni za druhové jméno pro skupinu sentientních
entit, které byly stvořeny buď předtím, než bylo skutečné Stvoření přesunuto
z jeho stavu do jeho procesu, nebo potom, co bylo s pomocí dříve stvořených
sentientních entit realizováno první kolo stvoření. Jak si pamatuješ, v prvním
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kole stvoření, které vyzářilo z Mé Absolutní Duchovní Mysli, byla pomocí Mého
Absolutního Jádra stvořena duchovní dimenze. Všechny sentientní entity, které
byly stvořeny v tomto prvním kole, jsou rodově nazývány anděli. Kvůli čistě
duchovní konotaci jejich původu, protože byly emanací z Mé Absolutní
Duchovní Mysli, mohou být také nazývány přímými duchy od JÁ JSEM,
KTERÝ/KTERÁ JSEM (Boha) – Pána Ježíše Krista, nebo duchy Mé Absolutní
Božskosti, nebo božími duchy. V prvním kruhu, umístěném nad Stvořením
(obrazně řečeno), byly sentientní entity v roli Mých přímých služebníků,
pomáhajíce přímo Mně. Vykonávaly nebo, lépe řečeno, distribuovaly všechny
aspekty Mé emanace a její nekonečné energie v souladu s plánem Stvoření,
který byl za tímto účelem implantován do jejich myslí.
Na druhou stranu, všechny ty sentientní entity, které obývaly duchovní dimenzi
multivesmíru, byly také nazývány anděli, v obecném smyslu poskytovaly
všechny nutné duchovní ideje, pojmy, významy, zákony a všechno týkající se
fundamentálních principů života a jeho možnosti manifestovat se na jakýchkoli
dalších úrovních, které byly zakořeněny v jejich strukturální mysli přímo z Mé
Absolutní Duchovní Mysli. V tomto bodě se můžeš ptát, Petře, a vidím to ve tvé
mysli, proč jsem to vše neudělal přímo a proč to všechno bylo nezbytné udělat
pomocí a prostřednictvím někoho jiného, stvořeného za tím určitým účelem?
Odpověď na tuto otázku ti byla oznámena dříve. Obsahuje faktor Absolutnosti
Mé Emanace a jejích Absolutních energií, které nemohou být využity pro
stvoření Stvoření v jejich přímé absolutnosti, protože Stvoření, faktorem toho,
že je stvořeno, nemůže být absolutní, ale jen relativní k tomu absolutnímu.
Proto, aby bylo stvořeno cokoliv relativní přirozenosti, bylo nutné nejdříve
předstvořit speciální typ sentientních entit, které by mohly přijmout první a
nejmohutnější vlnu energií vyzářených z Mého Absolutního Stavu a zmírnit ji do
té míry, že by byla plně přizpůsobena potřebám prvních relativních sentientních
entit, což by umožnilo jejich duchovní dimenzi.
Druhá vlna Mých vyzářených energií byla vlastně využita na stvoření duchovní
dimenze a všech jejích příslušných sentientních entit-andělů. Jejich
prostřednictvím, protože byly naděleny všemi idejemi, pojmy, prostředky,
zákony a principy Stvoření, byly ve třetím kole Stvoření nebo během třetí vlny
vyzářených energií z Mého Absolutního Stavu tyto energie dále zmírněny, aby
se vytvořily příznivé podmínky pro stvoření intermediální dimenze. Na této
úrovni Stvoření nebo ve třetím kole byly sentientní entity, stvořené pro její
osídlení, nazývána zprostředkujícími anděli nebo anděli intermediální dimenze.
Jejich funkcí bylo, kromě mnoha jiných věcí, zprostředkovat všechny ideje,
pojmy, prostředky, zákony a principy, aby pomocí nich podporovaly vývoj všech
mentálních procesů, které by umožnily stvoření hmatatelné fyzické s jejími
tělesnými sentientními entitami. Nuže, slovo ‚tělesný‘ neznamená, že takzvané
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ne-tělesné sentientní entity (umístěné nad Stvořením, v duchovní dimenzi a
v intermediální dimenzi) nemají svá vlastní těla, pro ně úplně hmatatelné a
smyslově vnímatelné. ‚Tělesný‘ namísto toho znamená, že taková těla jsou
deriváty svého příslušného fyzického prostředí, což jim umožňuje přežít v tom
prostředí. Znamená nebo značí to také dočasnost a přechodnost toho těla, aby
se na konci své funkce navrátilo do formy svých elementárních částic, ze
kterých především bylo vytvořeno.
Ve čtvrtém kole stvoření, jak vyzařování Mých Absolutních Energií postupovalo
v kruzích dále dolů, jsouce zmírňovány a přerozdělovány postupně všemi výše
uvedenými sentientními entitami, byla stvořena fyzická dimenze se všemi jejími
příslušnými sentientními entitami. Účelem stvoření této fyzické dimenze a
jejích sentientních entit bylo, kromě mnoha jiných věcí, konkretizovat,
aktualizovat a realizovat hmatatelným a smyslově vnímajícím způsobem
všechny ideje, pojmy, prostředky, zákony, principy atd. a dávat postupně
směrem nahoru zpětnou vazbu ohledně následků, důsledků a výsledků
veškerých společných tvořivých snah. Jejich účelem tedy bylo stát se konečným
ztělesněním všeho, co mohlo poskytnout Stvoření. Členové této dimenze byli
nazýváni anděli fyzické nebo vnější dimenze. Toto byl tedy původní příběh
tvoření Mého Stvoření nebo přesun z jeho stavu do jeho procesu.
Ať se tedy na toto uspořádání díváte jakkoliv, v původním stavu a procesu
Stvoření byly všechny sentientní entity nazývány anděli, ať se nacházely nebo ať
byly umístěny v jakémkoliv stavu nebo podmínkách. Tento faktor zrcadlil
podmínky, které existovaly ve Stvoření v té době. Protože nebyla vynalezena
žádná zla, nepravdy, negativita ani nic takové povahy a protože všechny
stvořené sentientní entity v sobě obsahovaly všechny andělské rysy, vlastnosti
a postoje (popsané níže), všechny se nazývaly anděli. Jen co ale došlo
k oddělení, separaci a izolaci jednotlivých dimenzí a jen co byla aktivována zóna
vymístění a zfabrikována všechna pekla, bylo vytvořeno odlišné chápání a
pojímání termínu ‚anděl‘. Po tomto rozdělení se objevili andělé zel a nepravd
nebo andělé negativního stavu.
Proč, obecně řečeno, se také nazývají anděli, i když zlými a negativními? Neboť
původně se i na vnější-fyzické úrovni, na úrovni, kde se zrodila idea vynalezení,
aktivace, nastolení a manifestace ne-života negativního stavu, nejen tak
nazývali, ale skutečně také byli anděli. Z této pozice se dostal do slovníku
sentientních entit, a zejména lidí, termín ‚padlí andělé‘. Označení padlí andělé
dodávalo později všem lidským náboženským nebo takzvaným svatým knihám
velice nesprávný dojem, že těmi, kteří přišli s takovými idejemi ohledně
vynálezu a aktivace negativního stavu, byli andělé z nejvyšší možné úrovně,
v podstatě na úrovni prvního kruhu předstvoření a z druhého kola stvoření.
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Nepřišla jim na mysl skutečnost, že v tom čase/stavu se každý nazýval andělem.
Nesprávně předpokládaly, že andělé se nacházeli nebo byli umístěni jen okolo
takzvaného Božího trůnu, tedy na nejvyšší možné úrovni předstvoření a výlučně
na duchovní úrovni. Tak došlo k falešnostem a ke zkreslením o skutečném
vynalezení a aktivaci negativního stavu a o tom, kdo to učinil. Zmatek ohledně
této situace byl znásoben skutečností, jak bylo uvedeno výše, že v procesu
aktivace a nastolování ne-života negativního stavu (druhé a třetí stádium) se
některé sentientní entity-andělé z jiných úrovní, kromě vnější-fyzické úrovně,
z jejich vlastních důležitých duchovních důvodů skutečně připojily k původním
vynálezcům a aktivátorům ne-života negativního stavu. V žádném případě však
nebyly jeho vynálezci a v žádném případě nepřišly s takovou ideou.
Mají vlastní andělé skutečná, doslovná křídla? Absolutně ne! Důvod, proč je lidé
znázorňují s takovými křídly, pramení ze souvztažného duchovního významu
křídel. Křídla v této konotaci znamenají nespoutanost žádnou fyzikální
gravitační ani nijakou jinou přitažlivou silou, která by si od andělů vyžadovala,
aby měli nějaké vnější fyzické prostředky pro své přemísťování nebo pohyb
z jednoho místa na druhé nebo z jednoho stavu do druhého. V tomto smyslu
křídla znamenají schopnost andělů objevit se kdekoliv a v jakémkoliv čase nebo
v jakémkoliv stavu a podmínkách přímo, bez nějakých vnějších nástrojů, které
by jim umožnili být tam, kde být chtějí, nebo být v takovém stavu, v jakém
chtějí. Duchovně řečeno, křídla však znamenají nezávislost a svobodné právo
být na základě své vlastní svobodné vůle a volby takoví, jací andělé chtějí a
potřebují být. Neočekávejte tedy, že uvidíte anděle s křídly, když přijdete do
duchovního světa. Z dálky se mohou jevit tak, že je mají, aby se zdůraznil jejich
souvztažný význam. Při osobním kontaktu se jim ale na zádech neobjeví žádná
křídla.
Protože ve všeobecném pozitivním duchovním smyslu andělé reprezentují
nejvyšší, nejkrásnější, nejlaskavější, nejvíce milující, moudrý, nevinný, ctnostný,
soucitný, užitečný, chápavý, tolerantní, respektující, uznávající, inteligentní atd.
stav a postavení, konečným účelem každého ve Stvoření i jinde je stát se
andělem. Ve skutečnosti můžete s jistotou říci, že každá sentientní entita, bez
ohledu na to, kde a v jakém čase se nachází nebo je umístěna, ať už
v pozitivním, nebo negativním stavu, je předurčena k tomu, aby se podle
jeho/jejího individualizovaného a zosobněného práva, ve shodě se specifickou,
jedinečnou a nekonečně odlišnou kvalitou své individuality stal/a andělem.
Nikdo nemůže být/nebude z toho nikdy vyloučen. V pravé realitě pozitivního
stavu, jen co bude v následujícím časovém cyklu ustavena plná a kompletní
přirozenost a život pozitivního stavu, všechny sentientní entity na všech
úrovních Stvoření a jeho multivesmíru se stanou anděly. Toto je nejzazší
výsledek Stvoření. Takto bude definován nebo je právě nyní definován termín,
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slovo nebo pojem ‚anděl‘. To, co učiní každého nekonečně odlišným, je forma
manifestace a kvalita individuality každého, ale ne obsah, význam, charakter,
rysy a označení obsažené ve slově ‚anděl‘, jak byly právě definovány výše.
Manifestace takových rysů může být kvalitativně odlišná a jedinečná, ale
intenzita, rozsah, plnost lásky, moudrosti, poznání a všeho ostatního
pozitivního a dobrého jsou stejné. Koneckonců, všechny jsou neustále
vyzařovány z Mého Absolutního Stavu. Jejich manifestace, jako takových a
samých od sebe, musí být prostřednictvím každého jedince-anděla vždy
nekonečně odlišná, protože ten jedinec-anděl v sobě nese velice jedinečnou
ideu prvku vyzářeného ze Mne, která mu/jí dává velice jedinečnou přirozenost.
Tato jedinečná přirozenost poskytuje zbytku Stvoření všechny výše uvedené
vlastnosti nějakého anděla jeho/jejím vlastním, velmi specifickým, nekonečně
odlišným a neopakovatelným způsobem. V obecném smyslu jsou ale uvedené
vlastnosti, co se týká jejich charakteru, struktury, esence a substance, přesně
takové. Nekonečně odlišná je kvalita jejich manifestace a přenosu. Avšak tím,
že mají takovou kvalitu, bez ohledu na to, jaký je její specifický charakter a
obsah, tím faktorem, že jsou jeho/její vlastní kvalitou, každý je zrovnoprávněn a
je tak vzácný, tak potřebný, tak upřednostňovaný a tak všechno ostatní, jako
jakákoliv jiná sentientní entita-anděl.
V zóně vymístění a ve všech jejích peklech andělé zla nebo andělé temnoty
převzali podobné role jako andělé v pozitivním stavu. Charakter těch rolí byl ale
diametrálně odlišný od takových rolí andělů světla nebo pozitivního stavu, co se
týká jeho obsahu a významu. Jak si pamatujete, zatímco andělé světla ve svém
původním pověření zmírňovali a tlumili Absolutní Emanaci Mého Tvořivého
Procesu, a tím faktorem dosahovali správné a bezpečné rozdělení a titrace těch
emanací a jejich energií, andělům temnoty byly přiděleny role zvěčňování,
zesilování, odhalování a šíření všemi směry, v původní a plné síle, všech zel,
nepravd, zkreslení a všeho ostatního, s čím přijdou síly negativního stavu.
Naštěstí však emanace těchto zvětšených, zesílených a plně odhalených zlých
energií neobsahovaly sílu absolutních rozměrů. Koneckonců, přicházely od
někoho, kdo nebyl absolutní, ale relativní. Proto, ať byly takové emanace
jakkoliv silné, účinné a zdokonalené, nikdy se nemohly byť i jen zdaleka přiblížit
těm emanacím, které byly generovány z Mého Absolutního Stavu, při jejich
zvětšení a zesílení by každý shořel na popel. Nikdo by takový příval nemohl
přežít. Protože však, relativně řečeno, emanace negativního stavu byly příliš
slabé, aby nastolily svou sféru vlivu, která by umožnila negativnímu stavu plně a
kompletně vzkvétat, bylo nutné přijít s ideou jejich neustálého zvěčňování a
zesilování. Jinak by měl negativní stav velmi malou šanci pokračovat tak dlouho
ve svých pseudo-snahách. Jednoduše řečeno, vyhasl by. Takže hlavním
pověřením andělů temnoty a zla bylo zajistit, aby se to nestalo. Proto působili
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v roli jeho zvěčňovatelů a zesilovatelů. Jak víte, v této roli pokračují až do
současného času/stavu.
Avšak vzhledem k relativnímu zdroji negativního stavu a vzhledem k tomu, že
emanace pro jeho udržování a šíření jsou relativní, a tudíž slabé, ať jsou
všechny jeho ideje, pojmy, životní styl či cokoliv, co má, jakkoliv zvětšovány a
zesilovány, nakonec vyčerpá všechny energie, které je schopen produkovat.
Tyto energie v jednom bodě času/stavu skutečně vyhasnou. Pouze pokud by
jejich zdroj měl být absolutní, mohly by v uvolňování pokračovat ad infinitum. V
takovém případě by však musel negativní stav zůstat ve svém vlastním
pseudoživotě do věčnosti. Naštěstí pro všechny sentientní entity, není, nikdy
nebyl a nikdy nebude absolutní, ale jen relativní. Z toho důvodu neexistuje
žádné nebezpečí, že by pokračoval do věčnosti. Toto je tedy všechno, co lze
v této době povědět o andělech.
Každý ale musí mít na paměti, a především Moji praví představitelé na planetě
Nula, že každý je předurčen v tom či onom čase/stavu, a toto znovu
opakujeme, stát se andělem v ryze pozitivní konotaci tohoto termínu či slova.
Z myslí všech sentientních entit bude natrvalo eliminována jakákoliv negativní a
zlověstná konotace, kterou slovo ‚anděl‘ má. V tomto smyslu jste tedy všichni
potenciální, nebo v některých případech dokonce skuteční andělé. Každý, kdo
se narodil, rodí se nebo se narodí jako sentientní entita, bez ohledu na to, kde a
kdy, narodil se, rodí se nebo se narodí, aby se nakonec stal andělem se všemi
privilegii, právy, významem a obsahem toho, že ním je.
Peter: To je velice povzbudivé. Velmi rád poslouchám takové věci. Moc Ti
děkuji za toto pojednání a vysvětlení. Dodává mi to velikánskou naději, že ať
jsou podmínky, ve kterých v současné době žijeme, jakkoliv hrozné, je to pouze
dočasná a přechodná situace. Jaké je krásné mít takovou perspektivu! To miluji.
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, a je Mi potěšením. Nyní se věnujme termínu nebo
pojmu ‚svatý‘. Potom se budeme věnovat záhadě a tajemství stromu života. Jak
lidé obecně chápou nebo jak popisují toto slovo nebo jak vnímají jeho obsah a
význam? V typické lidské mysli je svatý ve většině případů jedinec, který se
v podstatě vzdal všech takzvaných světských radostí a který tráví většinu svého
času modlitbou, meditací, půstem, celibátem, někdy dobročinnými skutky,
výcvikem a učením jiných a podobnými aktivitami, a který velmi často chodí na
odlehlá místa do pustiny nebo do vysokých hor, nebo do mužských a ženských
klášterů a na podobná místa. Jinými slovy, podle tohoto pojímání nevidíte
pravého světce chodit po ulicích tohoto světa, pokud se, samozřejmě, nestane
nějakým známým guru, který shromažďuje okolo sebe zástupy následovníků
atd.
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Je toto pojímání svatosti skutečné nebo má nějaký význam? Ne nevyhnutelně. I
když někteří z těchto jedinců, kterým se připisuje svatost, mohou být skutečně
svatí, v závislosti na jejich úmyslech a motivacích, kvůli kterým vedou takový
omezující život, ve většině případů to tak není. Jak pojímáme tento termín my?
Být svatý/svatá v žádném případě neznamená vyhýbat se čemukoliv, co je vám
poskytnuto v podmínkách typu života, ve kterém se nacházíte v každém daném
čase. Abyste byli svatí, vůbec to neznamená, že se musíte omezovat úplně ve
všem, s výjimkou těch věcí, které jsou očividně škodlivé pro vaše duchovní,
duševní i fyzické zdraví. Slovo ‚omezit‘ nebo ‚omezení‘ ve svém pravém
významu znamená ztrátu osobní svobody. Vůbec žádné omezení nemůže být ve
své pravé přirozenosti pozitivní. Jedinou pozitivní konotací, kterou takové slovo
může obsahovat, je, jestliže se omezujete v negativním a zlém jednání, myšlení,
cítění, chování, aktivitách a navazování vztahů. Takové omezování však není
svých charakterem skutečným omezování, ale opravdovou svobodou, protože
vás osvobozuje z otroctví negativního stavu. Účelem takového omezení je tedy
v podstatě to, aby vás učinilo svobodnými nebo aby obnovilo vaši skutečnou a
pravou svobodu.
Slovo ‚svatý‘ označuje v našem pojímání někoho, jehož úmysly a motivace jsou
ryzí; kdo koná všechno ze správných důvodů, kvůli samotným principům, bez
čehokoliv postranního či sobeckého; kdo má na paměti maximální prospěch a
blaho všech a všeho; kdo se stará o své věci, práci, zaměstnání, pověření, roli,
pozici atd., ať jsou jakékoli, skutečně počestně, slušně, skromně, pokorně,
poníženě, objektivně a poctivě, bez přechovávání jakýchkoli negativních a zlých
myšlenek, tužeb a přání a bez jakékoliv potřeby pomsty, odplaty, nepřátelství,
zlomyslnosti nebo krajního, trvalého hněvu vždy, když mu/jí ublíží nebo ho/ji
podvedou, nebo mu/jí provedli něco zlé nebo špatné; a kdo to všechno dělá a
kdo je takový postupně kvůli Mně, kvůli ostatním a kvůli sobě samému/samé.
Být svatý/svatá znamená být zároveň milosrdný, odpouštějící, empatický,
soucitný, maximálně trpělivý, uznávajíce svou osobní omezenost a charakter
své vlastní jedinečnosti, nekonečné odlišnosti a individuality bez toho, aby
někdy chtěl, toužil, bažil nebo se dožadoval toho, aby byl jako někdo jiný. Být
tedy loajální a věrný Mně, ostatním a své vlastní jedinečné přirozenosti,
osobnosti a individualitě. Žádný z těchto rysů a vlastností si od nikoho
nevyžadují, aby trávil všechen svůj čas modlitbami, meditacemi, v odloučení,
vyhýbajíce se jiným, vyhýbajíce se radosti, sexu, dobrému jídlu, zábavě, hře a
všemu ostatnímu, co není škodlivé a nebezpečné, co by mohlo bránit vašemu
duchovnímu růstu, zdokonalování a pokroku.
Jestliže si pozorně prohlédnete náš popis významu a obsahu slova ‚svatý‘,
všimnete si, že všechny jeho vlastnosti a rysy jsou rovněž stejně přičítány všem
pozitivním andělům nebo andělům světla. V tomto smyslu jsou všichni andělé
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pozitivního stavu svatí a všichni andělé negativního stavu jsou vším tím, co je
opakem toho, co obsahuje a znamená slovo ‚svatý‘. Na základě této definice
můžete také usoudit, že každý, kdo má výše popsanou přirozenost, je taktéž
svatý. A jelikož každý je předurčen nakonec se stát andělem, z toho samého
důvodu je každý předurčen stát se svatým.
V současném pojímání termínu ‚svatý‘, kromě toho, co bylo popsáno výše, být
pravý svatý/svatá znamená uznat, přijmout a realizovat všechno, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení, považujíce jej za Mé Pravé Slovo. Toto je nový
aspekt této definice a od této chvíle, co jsou zapisována tato slova, je zaveden
do životů všech sentientních entit-andělů-svatých pozitivního stavu. Všichni
praví andělé pozitivního stavu plně a jednoznačně do sebe začleňují všechny
principy Mého Nového zjevení, a tím faktorem se stávají svatými ještě ve větší
míře. Koneckonců, Mé Nové zjevení zdůrazňuje mnohokrát dokola všechny
výše popsané rysy a vlastnosti pravých andělů a svatých. Kromě toho, jestliže
jako Moji praví představitelé věrně a bezvýhradně aplikujete ve svých
každodenních životech všechno, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, kvůli
samotným principům, bez jakýchkoli postranních důvodů nebo bez připojování
jakýchkoli podmínek, jste skutečně svatí a andělé.
Jak z naší definice slova ‚svatý’ vidíte, diametrálně se liší od toho, jak jej
definuje a chápe většina lidí. Od takzvaných svatých se očekává, že v jejich
životech bude příliš mnoho omezení a obětí. Z našeho hlediska je tento typ
svatosti nebo život ve shodě s tímto chápáním ve skutečnosti propagován
silami negativního stavu. Proč to dělají? Aby vykreslili život v pozitivním stavu
jako něco velice přísné, vážné, neradostné, nudné, omezující, nesvobodné,
pozůstávající jen z neustálého modlení, meditace, nekonečných zpěvů hosan k
Nejvyššímu, vykřikujíce ke Mně nepotřebná velebení, nemajíce žádné zábavy,
žádného potěšení, žádného smíchu, žádného odpočinku, vůbec ničeho atd.
Koneckonců, jestliže dovedete lidi přesvědčit, že toto je pravá přirozenost
pozitivního stavu a pravá povaha bytí andělem nebo svatým, kdo by v tom
případě chtěl být v pozitivním stavu? Nebo kdo by chtěl žít v takovém
nenaplňujícím a nudném životě? Jedině v negativním stavu je všechna zábava a
zajímavé aktivity, které jsou nevyčerpatelné a nejvíce žádané. Takto síly
negativního stavu nastavily past. A mnoho lidí a tvorů se ztotožňuje s takovým
chápáním toho, co to vlastně znamená být anděl nebo svatý. Tento falešný
názor je, naneštěstí, dokonce i doslovným významem křesťanské Bible, jakož i
všemi ostatními takzvanými svatými knihami. A poněvadž jsou takové knihy
považovány za pravé Slovo Boží, představa anděla nebo svatého je chápána
v této velice negativní konotaci. Nakonec, tento popis jim poskytuje Bůh. Mohu
vás ujistit, že nic není dále od pravdy než tento předpoklad. Jaký bych to byl
Bůh, kdybych lidi jakkoliv omezoval?
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Jedním z důvodů této snahy sil negativního stavu bylo vštípit do mysli každého
(v jejich doméně a na planetě Nula) velmi nesprávnou představu o Mé
Přirozenosti, o tom, Kdo jsem a jaký mám vztah ke všem nebo jaké věci
požaduji po všech sentientních entitách, aby si zasloužily stát se anděli a
svatými nebo aby byly hodny Mé pozornosti. Na základě přijetí této představy o
Mé Přirozenosti má negativní stav větší šanci pokračovat neomezeně ve svém
ne-životě. Toto je důvod, proč přišel s nanejvýš hanebnými představami o Mně
a o Mé Nové Přirozenosti. Jedním z mnoha důvodů, proč vám a všem ostatním
všude jinde bylo a je poskytováno Mé Nové zjevení, je natrvalo rozptýlit tuto
ohavnou a odpornou lež a poskytnout vám správnou představu o tom, kdo
jsem a jaký jsem a jaká je vlastně Má Pravá Absolutní Přirozenost. Jelikož
negativní stav ví příliš dobře, že nabytí správné představy a pojímání o Mně a o
Mé Přirozenosti značí konec jeho ne-života, děla všechno, co je v jeho
pseudomoci, aby zfalšoval a zkreslil všechno, co se týká mě a Mé Přirozenosti.
Myslí si, že úspěchem ve svém úsilí v tomto ohledu může donekonečna
odkládat svůj konec. A pro tento účel využívá výše zmíněné takzvané svaté
knihy. A dělá to, samozřejmě, Mým Jménem nebo ve jménu Božím.
Koneckonců, pro ně jsme Já a Bůh dvě odlišné entity – další hanebná lež.
Máte největší příležitost zbavit se všech nesprávných a falešných představ o
Mně a o Mé Pravé Přirozenosti. Máte k dispozici Mé Nové zjevení, které vám
poskytuje správné a náležité představy nejen o Mně a Mé Pravé Přirozenosti,
ale také o všech duchovních principech, názorech, pravidlech a kategoriích.
Jeden takový názor, který je potřeba dát do správné perspektivy, je chápání a
význam výše uvedeného stromu života. Jak si pamatujete z Dialogu 146, strom
života znamená souhrn mystického a tajemného poznání života a procesu
nesmrtelnosti a zvěčňování relativního života a všech jeho relativních
sentientních vynálezů. Přístup k tomuto poznání, jež reprezentuje tento strom,
byl záměrně uzavřen a všechny jeho mystéria a tajemství byly ukryty před
všemi sentientními entitami, aby nic, co není z pravého života, nemohly učinit
nesmrtelným a věčným. Jak si také pamatujete, v zahradě Eden existoval další
strom – strom poznání dobra a zla. Bylo to ovoce z tohoto stromu, které na
hadovo pobízení snědli Eva a Adam. Z těchto skutečností jasně vidíte, že se tady
nezabýváme nějakou fyzickou rostlinou-stromem, ale jeho symbolickým a
souvztažným znázorněním. Obecně strom souvztaží s nějakým typem poznání.
V tomto případě strom poznání dobra a zla reprezentuje ideu vloženou do
sentientních myslí, že mají právo a svobodu volby odmítnout pravou realitu
svého stvoření a Mé Stvoření všeobecně tím, že budou za zdroj svých životů
považovat někoho jiného nebo něco jiné, nebo vůbec nikoho, nebo vlastní zdroj
– to znamená, že oni jsou svým vlastním zdrojem života, a ne Já. Být schopen
rozlišit mezi těmito dvěma faktory a odmítnout falešný faktor, znamená mít
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poznání, co je a co není pravda. Jíst ovoce ze stromu znamená přijmout tu ideu
jako pravdivou. Následky tohoto přijetí vedou k vynalezení, aktivaci, nastolení a
manifestaci ne-života negativního stavu a ke všem důsledkům, výsledkům a
následkům takové aktivace.
Aby se zabránilo jakékoliv možnosti, že by byly ne-život negativního stavu a
jeho následný lidský ne-život někdy učiněny nesmrtelnými a věčnými, Má
Božská Prozřetelnost zajistila, že přístup k poznání, jak to udělat, byl uzavřen a
učiněn nedostupným. Jak bylo uvedeno v Dialogu 146, toto je vlastně pravý
význam střežení stromu života cherubíny, aby se nikdo k němu nemohl dostat.
Dalším důležitým duchovním aspektem toho je nutnost uzavřít a znepřístupnit
všem samotné Absolutní, Nepojmenovatelné a nepochopitelné Jádro Mé
Absolutní Přirozenosti, taktéž reprezentované stromem života. Život jako
takový tryská z tohoto Absolutního Jádra. Jak víte, možnost takového přístupu
by způsobila okamžitou a neodvolatelnou smrt každého, kdo by se z jakéhokoliv
důvodu pokusil k Němu přiblížit. Samotný Absolutní Pramen a Zdroj Života,
jeho úplný Střed, který je ve stavu trvalé a neutuchající emanace života,
jakéhokoliv života, nemůže pochopit nijaká relativní sentientní mysl. Pokus to
učinit by byl tak ohromující a nesnesitelný, že by to relativní sentientní mysl
nemohla přežít. Abych zabránil, aby se to někdy stalo, úplně všem byl
znemožněn přístup nebo pochopení toho aspektu Mého Absolutního Jádra,
který produkuje a vyzařuje Samotný Život.
Avšak kromě toho, co bylo řečeno výše, existuje další záhada a tajemství týkající
se pojmu stromu života. Toto tajemství nebylo až do této chvíle k dispozici.
Týká se samotného faktoru jsoucna a bytí pozitivního stavu. V jaké formě,
podobě, kondici, stavu a procesu je pozitivní stav ve svém jsoucnu a bytí? Byl
definován jako neúplný a nekompletní. Pozitivní stav nebyl nikdy plně
aktivován takový, jaký skutečně je a v jaké své skutečné podobě, formě,
kondici, stavu a procesu přebývá v Absolutním Jádře Mé Absolutní Přirozenosti.
Pouze některé jeho aspekty byly plně aktivovány. Co myslíš, co by se stalo,
kdyby byl někomu za současných podmínek pozitivního stavu umožněn přístup
ke stromu života? On, ona či oni by bezděčně učinili nekompletní a neúplné
podmínky pozitivního stavu nesmrtelnými a věčnými. Kdyby se toto někdy stalo
(a kdyby nebylo zavedeno uzavření přístupu ke stromu života nebo kdyby nebyl
učiněn nedostupným, sentientní mysli by byly nakonec na základě samotné své
struktury a přirozenosti schopny to objevit), v tom případě by se nikdy nemohla
uskutečnit žádoucí plnost a kompletnost pozitivního stavu. Jen co něco učiníte
nesmrtelným a věčným, tím okamžikem to nelze zastavit nebo nahradit něčím
jiným, protože to zabírá místo všemu ostatnímu.
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Důsledkem takové nemožné a hypotetické situace by bylo, že by nemohl být
eliminován ani ne-život negativního stavu a jeho lidský ne-život, protože
samotná představa a význam stavu něčeho nekompletního a neúplného dává
impuls, aby i negativní stav pokračoval do věčnosti. Koneckonců, takovýto stav
byl vůbec nastolen výlučně kvůli pseudojsoucnu a pseudobytí negativního stavu
a jeho lidského ne-života. Aby se zabránilo, aby se to někdy stalo, i každému
jednomu v pozitivním stavu bylo nutné uzavřít přístup ke stromu života. Jinak
by veškerý odvážný podnik těchto dvou odporujících projevů sentientní mysli
skončil tragédií věčné neschopnosti změnit cokoliv ohledně sebe, svých stavů a
kondic a ohledně všeho vůbec. Toto je nejpádnější logické zdůvodnění toho,
proč bylo absolutně nevyhnutelné uzavřít přístup ke stromu života.
Dalším tajemstvím v tomto ohledu, které je odvozeno z výše zmíněného
tajemství, bylo to, že během uzavírání dohody či smlouvy, která byla uzavřena
mezi Mnou a všemi sentientními entitami, bylo postulováno, že všechny životy
všech sentientních entit v jejich současné kondici a stavu na konci tohoto cyklu
času/stavu/procesu vyprší. Jestliže jejich současný život není ve stavu své
plnosti a kompletnosti, v tom případě ten typ života nemůže pokračovat
navěky. Aby se zabránilo, aby se to stalo, přístup k tomu, aby jej kdokoliv učinil
nesmrtelným a věčným, byl znemožněn. Co se ale stane, když se uzavře
aktuální cyklus, zavede se přechodný stav a následně se zahájí nový cyklus?
Protože v tom čase/stavu nejenže nezůstane nic z ne-života negativního stavu a
z lidského ne-života, ale ani už více nebude žádných přání, chtění, žádostivostí,
tužeb, vzpomínek nebo čehokoliv, co máte v tomto ohledu, co se týká něčeho,
co je obsaženo v ne-životě negativního stavu a v lidském ne-životě, bude
ustanovena zcela jiná situace.
Tato fundamentálně a kvalitativně jiná situace je naznačena v něčem, co jsem
řekl anděli efezské církve, kapitola 2, verš 7 ve Zjevení (Apokalypse). Říká se
tam: ‚Tomu/(té), kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je uprostřed Božího
Ráje‘. Vítězem bude ten (záměrně jsem přidal slovo ‚té‘ ke slovu ‚tomu‘, které
bylo vynecháno v citovaném textu), kdo bude totálně, kompletně, úplně a
absolutně osvobozen od jakýchkoli tužeb, přání, žádostivostí, chtění a všeho
ostatního mít do věčnosti cokoliv společné s ne-životem negativního stavu a
s lidským ne-životem. Jen co za těchto okolností nebude existovat vůbec žádné
nebezpečí učinění čehokoliv z negativního stavu a jeho lidského neživota, jakož
i čehokoliv z nekompletnosti a neúplnosti pozitivního stavu nesmrtelným a
věčným, přístup ke stromu života nebo k poznání, jak učinit sebe a své životy
v této nové situaci nesmrtelnými a věčnými, bude obnoven. Takové obnovení
bude nevyhnutelné, aby už více neexistovala žádná potřeba omezovat jejich
životy jen na jeden cyklus času/stavu/procesu. Podmínka vypršení jejich životů
na konci tohoto cyklu, která je ve zmíněné smlouvě či dohodě, bude zrušena,
609

jen co vstoupí do poslední fáze přechodného období. Během této poslední fáze
bude proces tohoto obnovení postupně a pomalu završen.
Nuže, Petře, myslím, že pro tuto chvíli to stačí. Potřebuješ si trochu odpočinout,
protože se stále cítíš fyzicky ne právě nejlépe. Jak víš, bylo ti naznačeno, že po
tvé tvrdé zkoušce a operaci to u tebe nebude už nikdy takové, jaké to bylo
předtím. Zvykni si na tuto představu.
Peter: Zvykám si. A děkuji Ti mnohokrát za toto plodné a významné zjevení.
Takže do příště - pokud vůbec.
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Dialog 149
10. června 2000
Peter: Před několika dny jsem dostal čtyři otázky od Dezidera - našeho
pochybovačného pána z Německa. Obsah jeho otázek má čistě filosofickou
povahu. Mám dojem, že byly obšírně zodpovězeny mnohokrát dokola ve Velké
knize a v těchto Dialozích. Nebo jsou z nich velice snadno a zřetelně
odvoditelné. Nechám to na Tobě, abys rozhodl Ty, zda jsou hodny Tvých
odpovědí. Než zde tyto otázky zahrnu, možná bys chtěl nejdříve Ty hovořit o
něčem, o čem si myslíš, že by to mělo být uvedeno do naší pozornosti.
Koneckonců, jsme na prahu nějakých významných a důležitých změn
v duchovní doméně a ty si mohou vyžadovat Tvůj vstup v těchto věcech. Takže,
máš slovo.
Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi poskytl příležitost hovořit jako první.
Skutečně musím učinit stručný komentář ohledně některých záležitostí,
vznesených v předcházejících Dialozích. Týkají se Mého prohlášení, že proces
tvoření Stvoření se uskutečňoval v kruhu. Tento popis neodráží skutečnou
realitu tohoto procesu. Důvodem, proč používáme takový termín jako ‚kruhy‘,
bylo to, abychom vaší vnější mysli poskytli nějaký orientační bod, na základě
kterého byste mohli alespoň vzdáleně pochopit, jak tento proces probíhal. Ve
vašem lidském lineárním nebo subjektivním způsobu vnímání a chápání
čehokoliv vůbec, a nejen takových složitých a ohromných záležitostí, jako je
stvoření Stvoření, by bylo téměř nemožné přijít s jakoukoliv představou, slovem
nebo pojmem, které by do vaší vnější mysli vnesly nějaké chápání toho, co se
skutečně přihodilo a jak to všechno v tomto ohledu postupovalo.
Takže o čem skutečně v tomto případě hovoříme? Jak si pamatujete z 21.
kapitoly Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jakož i Základů lidské duchovnosti,
proces stvoření Stvoření se do určitého bodu neodehrával v čase a prostoru, ale
čas a prostor byly zavedeny během tvorby fyzické-vnější dimenze. Jestliže se
tvoření Stvoření neodehrávalo v čase a prostoru, bylo by zavádějící hovořit o
konkrétních, doslovných kruzích nebo používat takové termíny jako první kolo,
druhé kolo, třetí kolo a čtvrté kolo tvořivého procesu. Takové termíny a jejich
významy jsou prostoročasově vázány. tyto termíny používáme pouze kvůli vaší
lidské mysli, která nemá jak pochopit bezčasové a bezprostorové stavy a
procesy. Ve skutečnosti byl veškerý proces tvoření Stvoření, před stvořením
vnější-fyzické dimenze nebo před zavedením času a prostoru do toho procesu,
prováděn v objektivním módu vnímání a chápání reality. Tento ód si jasně
vyžaduje, aby se tento proces odehrával diskrétním, simultánním a
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synchronním způsobem. Termín ‚diskrétní‘ je termín, který dělá vaší lidské
mysli problémy a který svým významem přibližuje nebo navozuje představu
kontinua, předcházení, následnosti a časoprostorové vázanosti. Tento termín
ve skutečnosti označuje diskontinuální proces něčeho, co se děje odděleně
nebo samostatně od všeho ostatního, přičemž je to samo o sobě odlišné.
Takové chápání tohoto termínu by mohlo vaší lidské mysli vnuknout falešnou
představu, že tvoření Stvoření postupovalo nějakým separovaným způsobem a
nesouviselo s ničím jiným. Zatímco ve skutečnosti, v našem pojímání, to
znamená autonomii ve své vlastní sféře a atmosféře nebo stavu a kondici, která
se podstatně odlišuje od jakékoliv jiné sféry a atmosféry nebo stavu a kondice.
V pravé realitě tohoto procesu nebo v objektivním módu se však diskrétní
výskyt různých fází tvoření Stvoření konal simultánně a synchronně. Nejbližší
znázornění tohoto procesu lze pro vaši lidskou mysl najít v pojmech kvantové
fyziky, která se zabývá sub-atomárními částicemi. V relačním módu a chování
těchto částic by bylo velice nesnadné koncipovat časové prvky, během kterých
dochází k jakýmkoli vnějším a vnitřním interakcím. Z tohoto důvodu se všechno
v jejich oblasti děje v nekonečně malých zlomcích nanosekund. Tuto představu
byste mohli ve velice omezené míře aplikovat na tvoření různých rozdílných
dimenzí Stvoření. Jinak řečeno, pokud na tento proces aplikujete nějaké
časoprostorově vázané prvky, potom stvoření první, duchovní dimenze, v její
diskrétní sféře a atmosféře nebo stavu a kondici, bylo od stvoření úplně prvních
sentientních entit, které byly stvořeny před tím, co bylo Stvoření přesunuto ze
svého stavu do svého procesu, odděleno například nekonečně malým zlomkem
nanosekundy. Stvoření intermediální dimenze bylo odděleno od stvoření
duchovní dimenze dalším nekonečně malým zlomkem nanosekundy.
Pokud jde o stvoření vnější-fyzické dimenze, z pozice prvního, druhého a třetího
kola Stvoření, bylo její stvoření od nich odděleno dalším velmi malým,
nekonečně menším zlomkem nanosekundy. Protože však byly v procesu tvoření
vnější-fyzické dimenze zavedeny kategorie času a prostoru jako výsledek toho
tvoření, z té pozice pokračovalo její tvoření spojitým, následným a postupným
způsobem. Jinými slovy, v tomto módu mohl proces tvoření vnější-fyzické
dimenze, jak ho zažívá ten mód, probíhat mnoho milionů nebo dokonce miliard
vašich let. Musíte pochopit jednu věc: Cokoli, co se děje v objektivním módu, co
jsme hypoteticky měřili v nekonečně malých zlomcích nanosekundy, to, aby se
ta stejná věc udála v prostoročasově vázaném kontinuu, se může odehrávat
mnoho milionů nebo dokonce miliard let. Vždycky, když jste umístěni uvnitř
vnější-fyzické dimenze, uplatní se časoprostorové faktory a převezmou vaše
vnímání. Odtud tedy subjektivní mód vašeho vnímání a chápání. Pro tento mód
může něco, co by se v objektivním módu mohlo rovnat nekonečně malému
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zlomku nanosekundy, trvat mnoho miliard let. Takto nekonečně odlišné jsou
tyto dva módy.
Při hodnocení procesu tvoření Stvoření musíte tedy brát v úvahu tyto důležité
okolnosti. V tomto smyslu musíte u ne-vnějších, ne-fyzických dimenzí Stvoření
odpočítat cokoli, co se týká prostoročasové vázanosti. Proto neberte doslovně
naše tvrzení, že přesun Stvoření z jeho stavu do jeho procesu (vlastní tvoření)
se konal v nějakých konkrétních, hmatatelných kruzích nebo kolech. Toto je
důvod, proč jsme takové prohlášení vždy doprovázeli slovy ‚obrazně řečeno‘.
Takový jazyk, který jsme používali, byl přizpůsoben omezenému a omezujícímu
vnímání a chápání vaší typické lidské mysli. Naneštěstí, v typickém lidském
jazyce a jeho slovníku neexistuje nic, co by mohlo byť i jen vzdáleně přiblížit
pravý význam toho, co se dělo nebo odehrávalo v průběhu toho procesu. Vůbec
se to nepokoušejte pochopit vaší vnější lidskou myslí. Vaší intuicí se ale můžete
mnohem více přiblížit správnému chápání procesu tvoření Stvoření.
Jak tedy můžete z uvedeného zjistit, jestliže se na proces tvoření Mého Stvoření
díváte z pozice vnější-fyzické dimenze nebo z nitra imaginárních
dimenzionálních hranic vnější-fyzické dimenze, tento proces byl vykonáván
v určitých přesně naplánovaných etapách. V první etapě, kterou můžete
pojímat jako etapu předstvoření, byly vytvořeny specifické sentientní entity.
Pomocí nich a skrze ně vedla druhá etapa ke stvoření duchovní dimenze.
pomocí ní a skrze ni vedla třetí etapa ke stvoření intermediální dimenze. Ze
spojených energií všech výše uvedených etap vedla skrze ně a pomocí nich
čtvrtá etapa ke stvoření vnější-fyzické dimenze. Z této pozice došlo
k evolučnímu procesu stvoření Mého Stvoření. Můžete je považovat za
vývojové etapy procesu tvoření Mého Stvoření.
Obraz ale vypadá úplně jinak, jestliže se na ten proces díváte z nitra
imaginárních hranic kterékoliv jiné dimenze. Každá taková hypotetická etapa
se odehrává uvnitř kterékoliv jiné dimenze a s kteroukoliv jinou dimenzí
simultánním a synchronním způsobem. Slovo ‚uvnitř‘ není přesnou reflexí
tohoto jevu. Můžete si to představit jako ruskou matrjošku, která má v sobě
další, menší matrjošku, ta menší matrjoška má v sobě další menší matrjošku
atd. Každá taková matrjoška je autonomní v rámci svých vlastních hranic bez
kontinuální vazby k předešlé matrjošce. Ve vzájemném vztahu tedy koexistují
simultánním a diskrétním způsobem. Toto je nejbližším přiblížením, i když velmi
hrubým a nepřesným, jak postupoval proces tvoření Mého Stvoření. Vzhledem
ke zjevné separaci všech dimenzí na základě jejich vlastních imaginárních hranic
a protože se ve vzájemném kontinuálním módu nedotýkají, jsouc jedna ve
druhé a jedna s druhou, tento faktor se vnější-fyzické sentientní mysli jeví, jako
by existovaly konkrétní etapy procesu tvoření. Toto je ale jen zdáním reality, a
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ne skutečnou pravdou reality, kterému je dovoleno být uplatněné proto, aby
vnější mysl dostala nějaké pevné orientační body v linearitě svého chápání a
vnímání.
A toto je všechno, co jsem vám chtěl v této době připomenout v souvislosti
s tímto poněkud složitým tématem. Nyní můžeš pokračovat, Petře, a
parafrázovat Deziderovy otázky. Navrhoval bych, abys je prezentoval jednu po
druhé a nezahrnoval je všechny do jednoho odstavce.
Peter: Nuže dobrá, tady jsou. Jeho první otázka je následující: Jestliže to chápu
správně, předtím, než byla pseudostvořena zóna vymístění, existovalo pouze
Pravé Stvoření a každý byl ryze pozitivní. Potom se v mysli ryze pozitivních entit
náhle objevila zvláštní idea, kterou potřebovaly vypudit, protože byla
nepravdivá. Aby měly nějaký stav, kde by ji mohly vypudit, byla pseudostvořena
zóna vymístění. Jak je logicky možné, že se v ryze pozitivní mysli ryze pozitivních
sentientních entit mohla objevit taková problematická, pokud ne dokonce
negativní nebo zlá idea? Kde se vzala ta falešná idea? Kde se vzala idea
pseudostvořit něco odlišné nebo opačné k uspořádání pozitivního stavu pravého
stvoření? Když uvažuji logicky, zlo se nemůže nikde a nikdy objevit, pokud jsou
všichni a všechno, včetně zdroje stvoření všech a všeho (Stvořitele), ryze
pozitivní, je jedno, zda jsou absolutní či relativní! V tom případě by zlo vzešlo
z nicoty! Konec první otázky.
Pán Ježíš Kristus. Máš pravdu, Petře, když jsi výše naznačil, že všechny
Deziderovy otázky byly mnohokrát dokola zodpovězeny v knihách Mého
Nového zjevení, jakož i v některých předcházejících Dialozích. Celá kapitola 6,
kapitola 11 a některé další kapitoly ve Velké knize se obšírně zabývají touto
záležitostí. například Dialogy 88, 89, 90 a některé další odpovídají na tyto
otázky. Na straně tazatele existuje vážné nepochopení celé záležitosti. Do
pozornosti všech, včetně tazatele, je potřebné uvést tři důležité věci. První je
záležitost svobodné volby. druhou je stupeň relativnosti každé sentientní entity
vůči Absolutnímu. Třetí je záležitost přirozenosti samotného pozitivního stavu,
který nebyl v tom bodě aktivován ve stavu své plnosti a kompletnosti.
Jestliže vezmete v úvahu, že stvoření všech sentientních entit se může stát
pouze z pozice Absolutní Svobody Volby, potom v tom případě, abyste navázali
jakýkoliv smysluplný a reciproční vztah mezi Absolutním Stvořitelem a všemi
ostatními sentientními entitami, musíte jim dát ten stejný typ volby. Z čeho
obyčejně pozůstává svoboda volby? Pozůstává z různých možností volby, které
definují povahu jakéhokoliv vztahu. Aby byl kdokoliv svobodný, musíte mu/ji
dát i možnost volby nechtít mít vztah. Není tedy správné předpokládat, že idea
odmítnout Stvořitele jako Pravý Zdroj jakéhokoliv života vzešla odnikud. Jako
integrální součást svobody volby byla implantována do samotného jádra
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sentientní mysli od počátku jejího stvoření. Bez takové ideje se nemůže stát
žádné počáteční stvoření, protože by to každého připravilo o nechtění učinit to
či ono; nebo v tomto případě o nechtění mít se Mnou vztah. Tato idea není
sama o sobě a jako taková negativní. Je pozitivní. Jakákoliv svoboda volby musí
být založena na pozitivním základě, bez vnucování, nátlaku a násilnosti. Jinak by
to nebyla skutečná svoboda. Negativní nebo zlou se stane jen a pouze tehdy,
ještě jednou, když si ji někdo zvolí na základě své vlastní svobodné volby jako
jedinou uskutečnitelnou a možnou alternativu.
Abyste měli jasné představy o všem vůbec, a nejen o této jednotlivé ideji,
v zájmu svobody volby musíte do takových idejí zahrnout i definici všech
důsledků, výsledků a následků jejich přijetí, aktualizace a realizace, jakož i jejich
odmítnutí. Samotná idea odmítnutí, samotnými energiemi svého odmítnutí, jak
je odmítnuta nebo odvržena, dává vznik nebo způsobuje objevení zóny
vymístění, do které je odmítnutá idea schopna vypadnout (podívejte se
například na kapitolu 21 v Novém zjevení Pána Ježíše Krista). Takto se objevila
a takto je udržována zóna vymístění.
Protože Já jsem byl Ten/Ta, Kdo implantoval takovou ideu do myslí všech
sentientních entit, mohlo by se zdát, že jsem také Ten/Ta, Kdo způsobil
objevení se negativního stavu se všemi jeho zly a nepravdami. Falešnost
takového závěru pramení z faktu, že je nelogické předpokládat, že samotná
idea obsahuje cokoli špatné nebo zlé. To, co obsahuje, je představa svobody
volby být či nebýt, mít vztah či nemít, zvolit či nezvolit to či ono, a všechno
ostatní ‚to‘ či ‚ono‘. Představa svobody volby, ať je ta volba jakákoliv, je
faktorem samotné té volby sama o sobě a jako taková pozitivní, na základě
logického vývodu, protože vám dává volbu. Jelikož je taková představa ryze
pozitivní a jelikož pramení z Absolutní Pozitivity, nelze Mě považovat za
Iniciátora nebo Realizátora ničeho zlého, nepravdivého nebo negativního.
Jak je možné, že, jsouce ryze pozitivní, mohly sentientní entity přijít s potřebou
aktivovat tu ideu tím, že si ji zvolily jako jedinou životaschopnou alternativu
nebo možnost volby? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, z jaké pozice
taková idea vynalezení a aktivace negativního stavu přišla. A toto nás přivádí ke
druhé záležitosti, k záležitosti stupně a kvality relativnosti, ze které pozůstává
každá sentientní entita. S vaším lidským pojímáním je v tomto ohledu ten
problém, že jste bez rozdílu předpokládali, že stupeň a kvalita relativnosti každé
jedné sentientní entity jsou paušálně stejné. V souladu s tímto falešným
předpokladem tedy neexistuje žádný rozdíl mezi relativností jedné sentientní
entity a relativností jakékoliv jiné sentientní entity. Pravdou je ale to, že nikdo
není takový stejný, co se týká jeho/její osobní a individualizované relativnosti a
jejího stupně a kvality. Taktéž ani celé společnosti, dimenze nebo cokoliv, co
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máte, nejsou stejné, co se týká jejich celkové relativnosti. Mezi nimi všemi
existují nekonečné odlišnosti.
Kvalita a stupeň relativnosti závisí na pozici, kterou každý zaujímá ve vztahu a
pozici ke Mně jako k Někomu, Kdo je Absolutní ve Své Absolutní Kvalitě a Kdo
má Absolutní Stupeň, který není měřitelný žádnými dostupnými prostředky. Je
neměřitelný. Souvztažným faktorem, který určuje tento stupeň a kvalitu, je stav
niternosti každého. Čím niterněji jste umístěni, tím jste blíže ke Mně a tím
menší stupeň relativnosti ve vztahu k Mému Absolutnímu Stavu v důsledku
toho zažíváte nebo máte. Takže například sentientní entity, které byly stvořeny
v období předstvoření, jsou v samém centru té niternosti, a tím faktorem jsou
ke Mně blíž, a tím faktorem mají nejmenší stupeň relativnosti. Lze je považovat
téměř za absolutní. Říkám ‚téměř‘, neboť byly, koneckonců, stvořeny. Proto
nemohou být absolutní. Velice se však tomu přibližují. V jejich pozici, protože
jsou podle dostupné přirozenosti, formy a manifestace v nejčistším stavu ve
vztahu k Mé pozitivitě, by nemohly nikdy přijít s ideou vynalezení a aktivace
něčeho, co by se byť i jen vzdáleně týkalo negativního stavu. Jinak řečeno, i
když přece jen mají možnost volby nebo alternativu odmítnout Mě jako jediný
Zdroj jejich života, nikdy by je nenapadlo, aby tu možnost volby nebo
alternativu vyzkoušely.
Jak ale tvoření Mého Stvoření pokračuje dál, v každém kole (obrazně řečeno)
získávají sentientní entity faktorem větší vzdálenosti od centra niternosti nebo
od centra Absolutní Pozitivity postupně větší a větší stupeň relativnosti
k Absolutnímu. Když dojdete k sentientním entitám umístěným na úrovni nebo
uvnitř vnější-fyzické dimenze, faktorem její vnější pozice se stávají nejvíce
relativními k Absolutnímu. Když nejvíce relativní má takovou povahu, že
všechny vědomosti a zážitky získává experimentováním a bádáním, a na jejich
základě činí závěry o pravdě, snadno se může ocitnout v pozici silné potřeby a
touhy otestovat obsah takových odmítnutých idejí. Toto je ta úroveň, na které
se otázky takového charakteru chystaly proniknout do sentientní mysli. Abyste
cokoliv otestovali, nejprve potřebujete položit otázky, abyste mohli stanovit,
jaký druh testů je potřeba uskutečnit, abyste dostali nejuspokojivější odpovědi
nebo abyste dospěli ke správným závěrům. Jen co je ta otázka položena,
protože je položena sentientními entitami, které jsou v pozici poskytování
zpětné vazby všem ostatním úrovním Stvoření, faktorem vzájemné spojitosti
všech a všeho si všechny sentientní entity uvědomí, že byla ta otázka položena.
v nijakém případě nejsou iniciátory takových otázek. Jsou pouze jejich
zaznamenavately.
Hypotetické vzdálené umístění všech sentientních entit na úrovni vnější-fyzické
dimenze od jádra Absolutní pozitivity činí jejich pozitivitu nejvíce relativní, i
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když jsou svou přirozeností ryze pozitivní. Z krajně relativního stavu své
pozitivity, protože nemají žádnou zkušenost ohledně toho, co to je být
Absolutně Pozitivní, mohou snadno skončit v pochybnostech, zda jsou skutečně
pozitivní, pokud tam venku není nic, co takové není, s čím by mohly porovnat
svou pozitivitu. Takto byl umožněn začátek vynalézání a aktivace negativního
stavu. Je tedy zcela zřejmé, že zlo nebo negativní stav se na této úrovni může
objevit jako potřeba porovnání mezi těmito dvěma stavy. Když to už
porovnávají, poskytne jim to ujištění, že jsou skutečně pozitivní a v pozitivním
stavu. takový je charakter tohoto typu relativnosti, jejíž stupeň je
nejextrémnější. Ona tvoří základ všech aspektů vnější-fyzické dimenze. Takové
je konstrukční provedení Stvoření.
Třetí záležitost, která napomáhala umožnění toho, že relativní sentientní mysli
ve vnější-fyzické dimenzi přišlo na mysl vynalézt a aktivovat negativní stav, lze
najít v samotné přirozenosti pozitivního stavu. Jaký byl/je aktuální status
pozitivního stavu? Jak si jasně vzpomínáte, pozitivní stav nebyl ještě nikdy ve
stavu své plnosti a kompletnosti. V Mém předvídání nezbytnosti umožnit, aby
ne-život negativního stavu a lidský ne-život vešly do svého pseudojsoucna a
pseudobytí, nebylo možné aktivovat všechny aspekty pozitivního stavu do
takové míry, aby se manifestoval ve své plnosti a kompletnosti. Proč je to tak?
Uvažujte, co by se stalo, kdybych dal pravý život pozitivního stavu do podmínek
jeho plnosti a kompletnosti. V tom případě by nebylo možné poskytnout nijaké
sentientní entitě možnost volby nebo alternativu nesouhlasit s něčím, co je
obsaženo v Mé Absolutní Přirozenosti nebo v přirozenosti pozitivního stavu.
Tím, že by neměly takovou možnost volby nebo alternativu, byly by uvedeny do
pozice ne svobody volby, ale nutnosti být jen pozitivní. Jak si pamatujete
z Velké knihy, mít pouze jednu možnost volby nebo alternativu, znamená nemít
žádnou. V tom případě by byly všechny podmínky svobody volby porušeny.
Něco takového si nelze představit, jestliže vezmete v úvahu, že Já jsem
Absolutní Svoboda Sama. Nikoho nemohu stvořit ze žádné jiné pozice než z té,
co mám a čím jsem.
Předtím, než je možné plně aktivovat plnost a kompletnost pozitivního stavu, je
nevyhnutelné dát všem sentientním entitám příležitost zakusit nějaký jiný
způsob života (ne-života), aby měly pevný základ, na kterém by mohly učinit
věčné rozhodnutí, zda by chtěly mít něco jiné kromě pravého života pozitivního
stavu. Aby bylo za těchto podmínek umožněno ilustrovat a demonstrovat
všechny ostatní formy a stavy života (ne-života), není možné aktivovat plnost a
kompletnost pozitivního stavu. Jednoduše řečeno, plné odhalení všech aspektů
pravého života pozitivního stavu by zcela znemožnilo, aby se manifestoval
jakýkoliv jiný typ života. V tom případě však, jsouce uvězněni v jednom módu
života, nemajíce žádnou jinou volbu a porovnání s tím, jaké je to nebýt
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v pozitivním stavu, sentientní mysli všech těch, kteří jsou umístěni na úrovni
fyzické-vnější dimenze, by byly mučeny věčnými pochybnostmi o tom, zda jsou,
nebo nejsou v pravém životě. Jakou zpětnou vazbu nebo vzkaz by v tom
případě dávaly všem ostatním dimenzím a jejich příslušným úrovním? Neustále
by poskytovaly stav pochybností. Takovýto stav je jako takový a sám o sobě
negativní. Veškeré Stvoření by tedy zamořovaly takovou negativitou. Bylo by za
těchto podmínek možné, aby někdo skutečně zažil plnost a kompletnost
pozitivního stavu? Samozřejmě, že ne.
Abyste tedy zabránili, aby se někdy stalo něco takového, dáte všem
sentientním entitám možnost volby zažít něco jiné, aby mohly učinit skutečnou
volbu, založenou na své vlastní svodné vůli a svobodné volbě, zvolit si pouze
život pozitivního stavu. Jen co učiní takovou definitivní volbu, tehdy a jen tehdy
může být původní idea odmítnout Mě jako Jediný Zdroj jejich životů
odstraněna, a poté se může stát realitou plnost a kompletnost pravého života
pozitivního stavu. Toto se myslí Mým prohlášením v Apokalypse: ‚Hle, činím
všechno novým‘ a prohlášením ‚dokonáno jest‘. Dokud nejsou všechny
možnosti volby a alternativy, jež jsou dány všem sentientním entitám na všech
úrovních Stvoření, a nyní i na úrovni pseudostvoření, vyzkoušeny a odmítnuty
jako zbytečné a marné produkty, nikam nevedoucí, nic nelze učinit. Nemůžete
je ale odmítnout nebo se jich zbavit, dokud neilustrují a nedemonstrují všechny
aspekty svého pseudoživota nebo toho, co si nikdy nevolit.
Deziderova otázka nebere tyto důležité faktory nebo záležitosti do úvahy.
Jestliže uvažujeme logicky, pravou logikou pozitivního stavu, a ne
pseudologikou lidské mysli, můžete jasně postřehnout, že neexistovala žádná
jiná cesta než pokračovat tímto způsobem, aby byla zachována skutečná
svoboda volby každého. Z toho důvodu a s tímto na paměti byly uvedeny do
pohybu pouze jisté omezené aspekty pravého života pozitivního stavu, aby
nebyla narušena samotná svoboda volby. Majíce k dispozici jen takové
omezené aspekty, je obtížné hovořit o absolutní ryzosti pozitivního stavu ve
vztahu k sentientním entitám. Neexistovalo nic takového jako úplná a absolutní
ryzost. Všechno to bylo/je relativní, dokonce i když se to aplikuje na současný
pravý život každého v pozitivním stavu.
Nemajíce tuto úplnou ryzost, jaká je ve Mně, přijít s ideou něčeho, co není ryzí,
není vůbec možné. Jestliže to není ryzí, potom od tohoto kroku k dalšímu
kroku, kroku koncepce zla, je jen malý krůček. Koneckonců, sentientní mysl
není nemyslící, nedobrovolný, nesvobodný a bezcitný automat. Ačkoli je
relativní, byla obdařena všemožnými vlastnostmi, které by jí umožňovaly
nezávisle samostatně myslet, chtít, cítit, činit všemožná rozhodnutí a být
vynalézavá atd. sama pro sebe a sama o sobě. Během využívání těchto
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rozsáhlých schopností a majíc všemožné příležitosti, jsouc vynalézavá ve všech
aspektech svého života, mohla objevit také něco, co není z pozitivního stavu
nebo ode Mne. Toto je jejím věčným, výsadním právem. Relativní sentientní
mysl, nemajíc ve svém relativním životě absolutní stav pozitivity, tím faktorem
a faktorem potřeb být vynalézavá, které byly, i s jejími schopnostmi být
vynalézavá, v ní hluboko zakořeněny, mohla velice snadno přijít se všemi těmi
existenciálními otázkami, které nakonec vedly k vynalezení, aktivaci, nastolení a
manifestaci negativního stavu se všemi jeho zly a nepravdami.
A toto je všechno, co lze odpovědět na první Deziderovu otázku. Pokračuj,
Petře, a parafrázuj jeho druhou otázku.
Peter: Jeho druhá otázka zní nějak takto: Autor TNR (to znamená Ty, Pán Ježíš
Kristus) tvrdí, že On/Ona je Absolutní Pravda, Absolutní Pozitivita a Absolutní
Bytost. Na druhou stranu, všechny stvořené nebo pseudostvořené sentientní
entity jsou relativní bytosti, omezené ve svých schopnostech cokoliv pochopit...
Otázkou je: Může být logicky možné, aby někdo se svou omezenou schopností
něco pochopit mohl zjistit, že Autor TNR je Absolutní: Absolutní Pravda,
Neomezená Pozitivita, Neomezená Moudrost atd.? Podle mého názoru, když se
dívám na něco, co je větší, než může mé omezené vnímání uchopit, v tom
případě nemohu zjistit, zda to něco, za horizontem mého vnímání, má či nemá
nějaké hranice. Konec druhé otázky.
Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku je rovněž odvoditelná ze všeho, co je
obsaženo v Mém Novém zjevení. Ačkoli je struktura lidské mysli taková, že je
nejvíce omezená a omezující v porovnání s myslí kohokoliv jiného v Mém
Stvoření, přesto všechno byla vybavena mnoha nástroji, které mohou dát
každému, kdo je využívá náležitě a se správným úmyslem a motivací,
přesvědčivý pocit, že Pán Ježíš Kristus je Absolutní ve všech Jeho/Jejích
Atributech, Rysech a Vlastnostech. Lidská mysl má takové duchovní a duševní
schopnosti, jako důvěru, víru, spolehnutí, přesvědčení a jejich deriváty - logiku,
rozum, racionalitu, inteligenci, deduktivní a induktivní schopnosti, analýzu a
syntézu a schopnost činit správné závěry založené na pozorování, vnitřních i
vnějších zkušenostech a na mnoha jiných podobných faktorech. Takovým
větším nástrojem ze všech, které má lidská mysl k dispozici, je - intuice. Pomocí
své intuice můžete velmi přesvědčivě dospět ke správnému závěru o této věci.
Toto jsou obecné schopnosti, které lze pro takový účel využít.
Vezměte si například následující fakta: Jestliže důkladně analyzujete svůj
individuální a osobní život a jestliže si během toho kladete otázky ohledně
zdroje lidského života všeobecně, a především vašeho vlastního lidského života,
nevyhnutelně musíte dospět k závěru, že nejste zdrojem svého života. Nejste
ten/ta, kdo vám dal ten život. Nejste původcem nijakého života. To, že jste ožili
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a začali žít skrze dva lidi, vaše rodiče, nedělá z nich logicky konečný zdroj a
původce vašeho osobního a individualizovaného života. Jejich život můžete
sledovat v celém rozsahu zpět přes všechny jejich potomky, a ani tak nejste
schopni najít nikoho nebo nic, koho/co by bylo možné považovat za zdroj a
původ sentientního života nebo jakéhokoliv života vůbec. Pocházel život
z nějaké náhodné kombinace částic nějakého kosmického guláše, který
neobsahoval nic živé a žijící? I kdybyste mohli přesvědčivě předpokládat, že
takový guláš, jak postulovali vaši biologové, obsahuje nějaký organický
organismus, který by mohl být schopen iniciovat nějaké formy života, ze
kterých se evolučním procesem vyvinuly vyšší formy života až k sentientnímu
životu, ještě stále byste se museli ptát, kdo nebo co dal takový organismus do
toho guláše. Koneckonců, nemohlo se to stát z ničeho. Z ničeho může vzejít jen
nic. Toto je nevyvratitelná logická dedukce.
Z těchto důvodů, na základě skutečnosti, že nic relativní přirozenosti nemohlo
být pramenem a zdrojem života nebo mít nějakou schopnost produkovat život
samo ze sebe, samo od sebe, samo o sobě a samo v sobě, musí to mít nějaký
zdroj původu. Jelikož tento zdroj původu nemůže být relativní, v tom případě
musí být logicky Absolutní. A nejen to, ale na základě logického závěru to musí
být Absolutní Život Sám v Sobě, Sám o Sobě, Sám od Sebe a Sám ze Sebe, bez
jakéhokoliv zdroje původu. Nemůže mít žádný počátek, poněvadž v tom
případě by nebyl Absolutní. A toto je Absolutní Pravda. Kvůli faktu, že život jako
takový je nejelementárnějším jevem v multivesmíru a že multivesmír funguje a
je možný díky funkcím života sentientních entit, jež jsou nositeli takového
života v jejich stavu, relativním k Absolutnímu stavu; a jelikož je dobré žít a být
naživu, a jelikož být takový není nic jiného než pozitivita, snadno můžete
usoudit, že takový Absolutní Život je Absolutní Pozitivita, Dobrota, Láska,
Moudrost atd. A nejen to, ale na základě vašeho vlastního uvědomění si
sebeuvědomění vašeho ‚já jsem, který/která jsem‘, jež vás činí sentientními,
můžete dospět k nevyvratitelnému závěru, že tento Absolutní Pramen a Zdroj
Života je absolutní Sentience a Jediný/Jediná, Který/Která si Absolutně
Sebeuvědomuje Své Vlastní Absolutní ‚JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM‘.
Dalším zdrojem tohoto poznání je přímé zjevení ze Samotného Absolutního/
Absolutní Zdroje Života. Protože každý živý a žijící je relativní a protože
faktorem samotné této relativnosti je jejich schopnost poznávat omezená a
velice často nepřesvědčivá, Já, Pán Ježíš Kristus, vyplňuji během celé jejich
historie tuto mezeru v jejich poznání těchto důležitých duchovních věcí tak, že
jim poskytuji příležitostné zjevení v tomto ohledu. Samozřejmě, pro vědeckou
mysl, která je zakořeněna ve vnějším nebo takzvaném ‚objektivním‘ módu
čerpání jakéhokoliv poznání z vnějšího pozorování, shromažďujíc vnější
zkušenosti a údaje, analyzujíc tyto údaje a experimentujíc s nimi způsobem
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přemnohých replikací, cokoliv, co jí přijde prostřednictvím takového zjevení, je
neplatným zdrojem poznání. Taková zjevení nemohou být předmětem
ověřování žádnými vědeckými nástroji, které mají vědci k dispozici. Avšak ve
skutečnosti, v pravé realitě takových zjevení, pokud přicházejí přímo od
Pravého JÁ, vždy dávají nezvratný prostý smysl. Jak to říkáš ty, Petře, všechno,
co vám Já zjevuji, dává dokonalý smysl.
Řekněte Mi pravdu, je někde tam venku něco, co skutečně dává smysl ohledně
těchto důležitých záležitostí? pouvažujte o tom a uvidíte, že je to tak. A toto je
všechno, co lze povědět ke druhé Deziderově otázce. Zbytek závisí na svobodné
vůli jeho a ostatních, zda přijmou nebo odmítnou tato fakta. Volba je jejich;
stejně jako i důsledky. Můžeš pokračovat, Petře, a parafrázovat třetí
Deziderovu otázku.
Peter: Třetí otázka má vlastně tři dodatečné podotázky. Tady jsou:
Předpokládám, že před mou inkarnací na planetu Nula byla uzavřena dohoda
mezi Pánem Ježíšem Kristem a mnou ohledně všeho, co bych měl nebo neměl
dělat a jak jednat, myslet, chovat se, navazovat vztahy atd., dokud jsem na této
planetě. Během uzavírání této dohody jsem měl plné vědomí poznání - ve stavu
mé nejniternější mysli - že Pán Ježíš Kristus je Absolutní Pravda, a tudíž by bylo
pro mne nejlepší, abych učinil, co mi bylo doporučeno a s čím jsem souhlasil, že
to udělám a že budu takový. Potom byla má vědomá vzpomínka na tuto dohodu
zcela uzavřena a já jsem byl uveden do stavu své vnější mysli, a potom jsem se
inkarnoval... Mou otázkou je: Proč bych se měl, nebo jak jsem se mohl
rozhodnout učinit takovou rozporuplnou věc, jako je udělat něco, co je proti
nebo co se vymyká obsahu té dohody, a způsobit sám sobě, že bych zhřešil a
trpěl, jestliže jsem dal svůj souhlas ze své svobodné vůle a volby? A kdo je
zodpovědný za úplné uzavření mých vzpomínek a za uvedení mne do stavu mé
vnější mysli, dělaje mnoho bláznivých a zlých věcí, a kdo je plně zodpovědný za
to, že si na nic nedokážu přesně vzpomenout... A další: Je pro mne jako
typického člověka možné na základě studia Nového zjevení, pokud vůbec,
během mého života na planetě Nula si vzpomenout nebo odblokovat svou
paměť ohledně toho, abych potvrdil, zda ta dohoda mezi Pánem Ježíšem
Kristem a mnou byla skutečně uzavřena a jaký byl přesně její obsah? Konec
otázky a jejích podotázek.
Pán Ježíš Kristus: Především, ohledně záležitosti dohody tu dochází k jistému
nepochopení. Předpokládá se, že se vám může stát něco, co nebylo součástí
původní dohody nebo dalších doplnění, dodatků nebo modifikací - v případě
potřeby a nezbytnosti - se kterými jste souhlasili. Jestliže tedy někdo dělá něco
nesprávné nebo zlé (‚hříšné‘) nebo zažívá nějaké utrpení nebo těžké období,
nebo těžkosti všeobecně, všechno to bylo součástí dohody projít tím vším.
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Nemůže se stát nebo nemůže být nic, co by nebylo z toho či onoho důvodu
dohodnuto. Jinak by to bylo hrubým porušením jedincovy svobody volby,
v důsledku uzavření takové dohody a bytí předmětem něčeho, co nebylo
původní, ba ani následující volbou. V tomto smyslu neexistuje žádný rozpor
mezi jakýmkoliv vaším současným chováním, nebo vaším chováním, postojem,
životním stylem nebo čímkoliv během vašeho pobytu na planetě Nula, a
původní dohodou a jejími možnými doplněními, modifikacemi a dodatky. A
důvodem, proč jste souhlasili se vším, co se vám děje a co se vám bude dít
během vaší služební cesty na planetě Nula, bylo to, že důležité poučení pro
všechny o přirozenosti ne-života nebo o tom, jaký druh života nikdy nevolit,
daleko převáží jakoukoliv bídu a utrpení, kterým můžete být za tu dobu
vystaveni.
Zároveň, aby bylo vůbec umožněno zažít jakýkoliv typ zkušeností, které se dějí
na planetě Nula a které jsou ve většině případů negativní povahy, bylo
nezbytné odstranit jakékoliv vzpomínky na body dohody v tomto ohledu, aby
byla zachována a aby se neporušila jejich pravost a autentičnost. Kdybyste měli
ty vzpomínky zachovány dokonce i po inkarnaci na planetu Nula, se všemi těmi
vzpomínkami na poznatky o pravém životě pozitivního stavu, i když v jeho
nekompletním a neúplném stavu, za každou cenu byste se vyhýbali čemukoliv,
co by bylo v rozporu s přirozeností pozitivního stavu. V tom případě byste
porušovali body naší dohody. Není možné dělat něco zlé nebo negativní, a tím
poskytovat potřebné ponaučení o tom, co nevolit, jestliže máte všechny
vzpomínky na pravý život pozitivního stavu a jestliže si uvědomujete, že jste
souhlasili s tím, že budete konat bláznivé, hloupé, negativní, zlé nebo ‚hříšné‘
skutky ve vyloženém rozporu se vším, co je obsaženo v pozitivním stavu.
S takovým poznáním nebo s takovými vzpomínkami byste ve svém poslání
naprosto selhali. Z tohoto hlediska můžete usoudit, že zodpovědnost za
uzavření vašich vzpomínek na tyto věci ve všech jejích aspektech je plně vaše.
Ve skutečnosti, abyste byli takoví, jací jste se dohodli být během žití na planetě
Nula, vy osobně jste ze své vlastní svobodné vůle a volby požadovali, aby byly
všechny vaše vzpomínky na toto všechno během vašeho pobytu na planetě
Nula učiněny nedostupnými.
Abyste neporušili tuto dohodu a abyste úplně zároveň dostali plnou příležitost
splnit všechno, s čím jste souhlasili, souhlasili jste také s tím, že nebudete mít
žádnou možnost nějakým způsobem obnovit tyto vzpomínky, včetně
prostředků Mého Nového zjevení, a také, že to byla dohoda, která byla
uzavřena mezi Mnou a vámi.
Vědět to nebo mít takové vzpomínky, nutilo by vás to vědomě dělat věci, které
byste měli dělat na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby za podmínek
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vašeho života na planetě Nula. Aby měl lidský ne-život nějaký smysl, je nutné
vytvořit ve vás dojem, že všechno, co děláte či neděláte, je na základě vašeho
vlastního rozhodnutí. Kdybyste měli vzpomínky, že to bylo na základě předešlé
dohody, faktor vlastního rozhodnutí by byl anulován a zůstaly by pouze faktory
donucení. Za takových podmínek, jestliže děláte něco jen proto, že nemáte v té
věci žádnou volbu (z pozice vaší vnější mysli), nemůže dojít k žádnému
skutečnému poučení. Protože lidský život je pevně dán v zevnějšnosti a ve
vnější mysli lidí, musí existovat vědomí, že cokoliv, co se jim na planetě Nula
přihodí, stane se jim proto, že je to zakořeněno v přirozenosti samotného toho
života, a ne kvůli nějaké dohodě prožít to všechno. Pouze za těchto podmínek
může dojít ke skutečnému poučení. Kvůli všemu výše uvedenému mohou být
tedy vaše vzpomínky uvolněny jen po vašem odchodu z planety Nula. A toto je
všechno, co lze odpovědět na třetí Deziderovu otázku. pokračuj, Petře, a
parafrázuj čtvrtou Deziderovu otázku.
Peter: Tady je: V odpovědi na mou otázku uvedenou v Dialogu 133 Pán Ježíš
Kristus řekl/a, že kdyby mi poskytl/a, dokud jsem ještě typický člověk na planetě
Nula, nějaké, krok za krokem, zkušenostní svědectví nebo důkaz, že je Tím/Tou,
co o sobě tvrdí, bylo by to vnucující, protože bych neměl žádnou jinou možnost
než tomu slepě uvěřit. Slíbil/a mi, že tak učiní po mém odchodu z planety Nula a
po mém vzkříšení v duchovním světě. Má otázka zní: Jaký je rozdíl mezi těmito
dvěma situacemi?
Pán Ježíš Kristus: Tato otázka ignorovala nejdůležitější faktory, za kterých bylo
dovoleno lidskému ne-životu být zfabrikován. Předtím jsme se o těchto
faktorech několikrát zmínili. Jak si pamatujete, lidský život (ne-život) není sám o
sobě a jako takový definitivní volba. namísto toho je to přechodný a dočasný
jev za účelem ilustrace a demonstrace toho, co nevolit, jaký nebýt, jak se
nechovat, jak nejednat, jak nenavazovat vztahy, jak se nevymlouvat, jak
nefilosofovat, jak nebýt ‚logický‘, jak nemilovat, jak nemilovat sebe, jak nedělat
cokoliv, jak neuctívat, jak nepojímat přirozenost Stvořitele nebo Mou Pravou
Přirozenost a všechny ostatní početné ‚jak ne...‘. Dokud existuje něco takového
charakteru, co je potřebné ilustrovat a demonstrovat, nelze poskytnout žádné
vnější svědectví nebo důkaz o tom, kdo jsem, protože v tom případě by byli lidé
uvězněni v této přechodné a dočasné situaci. Tím faktorem by se ocitli v situaci
vykonání definitivní volby být takoví, jací jsou, bez jakékoliv možnosti být
spaseni ze svého způsobu ne-života. Koneckonců, přišel jsem a dokázal jsem jim
nad jakoukoliv pochybnost, že JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM, a samotným
faktorem tohoto svědectví a důkazu je proto jejich ne-život pravý život, a proto
je to život definitivní volby bez jakékoliv možnosti, ba dokonce potřeby změnit
cokoliv takového charakteru. Jinými slovy, takovým svědectvím a důkazem bych
porušil ilustrativní a demonstrační povahu lidského ne-života a změnil jej na
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trvalý stav bez jakékoliv možnosti jeho ukončení. Kdyby se to mělo někdy stát,
negativní stav a jeho lidský život by nemohly být nikdy eliminovány a musely by
zůstat navěky. V tom případě by se však nemohla uskutečnit ani plnost a
kompletnost pozitivního stavu. Jednoduše řečeno, každý by byl navěky
uzamčen v aktuálně existujícím postavení. Tím faktorem by tento cyklus
času/stavu/procesu nemohl být nikdy uzavřen a nový otevřen.
Zcela jiným příběhem je, když kdokoliv z lidského ne-života odejde z planety
Nula. V okamžiku jejich odchodu se ilustrativní a demonstrační fáze jejich
osobních a individualizovaných životů nadobro a navždy skončí. Po jejich
příchodu do duchovního světa jsou uvedeni do pozice uskutečnění jejich
definitivní volby - na základě jejich svobodné vůle a svobodné volby
(nezapomínejte, že během jejich pobytu na planetě Nula bylo volbou nemít
žádnou jinou volbu než to, co mohl poskytnout dočasně zvolený lidský neživot!). Za těchto podmínek by nemohly být uplatněny žádné vnucující faktory.
Proto předložení takového svědectví nebo důkazu o tom, Kdo jsem, není více
vnucující, ale je učiněno na základě svobodné vůle a svobodné volby každého.
Abych to znovu zopakoval: Během lidského ne-života je všechno na základě
volby nemít svobodnou vůli a svobodnou volbu. poskytnout za podmínek
lidského ne-života ne-svobody a ne-volby vnější svědectví nebo důkaz o tom,
Kdo jsem, znamená potvrdit navěky stav jejich ne-svobody a ne-volby. Toto je
jeden z hlavních důvodů, proč by bylo pro všechny, nejen pro lidi, zhoubné,
kdybych takové vnější svědectví nebo důkaz poskytl. Nic víc nelze o této
záležitosti povědět. Jestliže tato fakta nejsou schopna kohokoliv přesvědčit o
nezbytnosti této situace, nic jiné ho/ji nepřesvědčí - ať si říká, kdo chce, co
chce.
V tomto bodě, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili, aby sis
mohl zaslouženě odpočinout.
Peter: Odpočinu si. A děkuji Ti velice za Tvou ochotu opět zopakovat všechny
tyto záležitosti navzdory faktu, že byly předtím mnohokrát osvětleny ve tvém
Novém zjevení.
Pán Ježíš Kristus: Nuže, když vezmeme v úvahu, že jste, koneckonců, lidé, je
nevyhnutelné to dělat. jdi v pokoji.
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Dialog 150
12. června 2000
Peter: Dnes ráno jsem značně znepokojen a zmaten ohledně možné
nesrovnalosti, rozporu nebo protiřečení mezi něčím, co bylo uvedeno v Dialogu
144, a něčím, co bylo uvedeno v některých nedávných Dialozích, jakož i ve
všech knihách Tvého nového zjevení. Téměř cítím paniku. V tom Dialogu, pokud
interpretuješ pravý duchovní smysl verše 4, kapitoly 6, Genesis, odkazující na
slova ‚dávní‘, uvádíš, že ke stvoření pseudotvůrců původně došlo před
skutečným stvořením Stvoření z jeho stavu do jeho procesu. Všechno v Novém
zjevení však naznačuje, že idea vynalezení nebo fabrikace, aktivace, nastolení a
manifestace ne-života negativního stavu, s následnou ideou fabrikace typického
lidského ne-života, se zrodila na úrovni vnější-fyzické dimenze. Jak urovnáš tuto
nesrovnalost, nebo dokonce rozpor? Koneckonců, jestliže byli pseudotvůrci
stvořeni v takzvaném období předstvoření, nemohli být umístěni ve vnějšífyzické úrovni, protože ta ještě nebyla ve stavu a procesu. Samozřejmě, než
pročistíš mou zamlženou mysl touto rušivou záležitostí, možná bys chtěl Ty
hovořit o něčem jiném.
Pán Ježíš Kristus: V tomto bodě bych dal přednost diskusi o záležitosti, kterou
jsi vznesl ty, Petře. Potom budeme diskutovat o něčem jiném. Je důležité, že jsi
v této chvíli předložil výše uvedenou možnou nesrovnalost. Dovol Mi, abych ti
něco řekl: Nebyla náhoda, když jsi minulou noc otevíral druhý díl Dialogů, úplně
první stranou, kterou jsi otevřel, byla strana v Dialogu 144. která se zabývá
pseudotvůrci. Jak víš, nic není náhoda. Toto platí především tehdy, pokud se
zabýváme záležitostmi, kterým se věnuje Nové zjevení. Jak víš, nedávno jsme
naléhavě zdůrazňovali potřebu všemožných přehodnocení, přeformulování,
předefinování, jiných chápání atd. všech běžných i méně běžných duchovních
pojetí, termínů, idejí, slov atd. Tato potřeba je spjata s ukončením aktuální fáze
právě probíhajícího posunu a se zahájením nové. Jedním z důvodů, proč bylo
nevyhnutelné učinit takové zdánlivě rozporuplné nebo protiřečící prohlášení,
jak bylo uvedeno výše, bylo to, abyste se všichni naučili myslet duchovně, a ne
takovým způsobem, jaký má k dispozici vaše vnější lidská mysl.
Tato záležitost má několik bodů. Z pozice vaší vnější mysli je třeba slovo
‚stvořen‘ nahradit slovem ‚vymyšlen‘. Stvoření pseudotvůrců bylo tedy
vymyšleno během stavu předstvoření. V procesu tvoření Stvoření bylo toto
vymyšlení promítnuto do konkrétní manifestace na úroveň vnější-fyzické
dimenze. Avšak z pozice skutečného objevení se, jak je to pojímáno a chápáno
v duchovním stavu, neexistuje žádný rozdíl mezi těmi dvěma slovy/stavy,
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protože jakmile dojde k vymyšlení, přesně v tom stejném stavu dochází i k jeho
stvoření. Opět tady jde o objektivní a o subjektivní způsob vnímání a chápání
jakéhokoliv procesu. V objektivním módu se všechno objevuje. V subjektivním
módu všechno postupuje. Zatímco stav objevení se je simultánní, synchronní a
diskrétní, proces postupování je spojitý, postupný a precedenční.
Nezapomínejte, prosím, že tvoření Mého Stvoření se neuskutečňuje v čase a
prostoru. Jak si pamatujete z Velké knihy a také ze spisů Swedenborga, čas a
prostor jsou zavedeny na samotném konci stvoření vnější-fyzické dimenze.
Nejsou stavebními bloky Stvoření. Ve skutečnosti jsou jeho výsledkem pouze na
jedné úrovni. Jak ale upozornil Albert Einstein, dokonce ani na vaší úrovni čas a
prostor ve skutečnosti neexistují. Jen vaše subjektivní vnímání je činí
objektivními, jako kdyby existovaly mimo vaše subjektivní vnímání a rozlišení.
Vzhledem k těmto skutečnostem, jestliže se stvoření neodehrává v čase a
prostoru, a tedy se děje v objektivním, bezčasovém a bezprostorovém módu,
v tom případě objevení se něčeho a postupování něčeho se děje simultánně.
proto vymyslet něco a stvořit něco se děje také simultánně. Je samotnou
přirozeností Absolutního, pokud Absolutní něco vymyslí, že faktorem
samotného vymyšlení je to něco stvořeno. To, že je to následně promítnuto do
procesu postupování, tomu dodává pocit, že se to nachází na nějakém místě a
v nějakém čase. Při předvídání potřeby vynalézt a aktivovat ne-život
negativního stavu a později lidský ne-život bylo nezbytné vymyslet
pseudotvůrce ve stavu předstvoření, aby proces přesunutí Stvoření z jeho stavu
do jeho procesu (skutečné stvoření Mého Stvoření) bral tento faktor v úvahu.
Protože se ale objevení toho vymyšlení pseudotvůrců událo ve stejném stavu
(na tvou vnější vědomou mysl doráží slova ‚ve stejném čase‘), přesně ve stavu
jejich stvoření, z pozice časoprostorového kontinua, které není schopno
pojmout, že jeden stav se objeví přesně ve stejném okamžiku jako ten druhý
stav (to znamená, že stav vymyšlení je přesně tím stejným stavem jako stav
stvoření), se zdálo, jako kdyby došlo k jejich vlastnímu vzniku a existenci před
skutečným stvořením vnější-fyzické dimenze. Zatímco realita této situace je ve
skutečnosti taková, že skutečné objevení se pseudotvůrců bylo promítnuto ze
stavu předstvoření do jeho procesu přesně ve stejný čas, co se objevila vnějšífyzická dimenze.
Tento pojem je velmi těžké vysvětlit vaší lidské mysli. Proto, abychom se
vyhnuli dalšímu zmatku, nejlepší způsob, jak chápat tuto záležitost, je nahradit
výraz ‚stvoření‘ v případě pseudotvůrců výrazem, že byli vymyšleni ve stavu
předstvoření s následným promítnutím do jejich skutečného stvoření na vnějšífyzické úrovni. Slovo, že byli ‚dávní’, můžete tedy interpretovat tak, že jsou
úplně první a zpočátku jediní, kteří obývali vnější-fyzickou dimenzi Mého
Stvoření. Jak si pamatujete, byli umístěni do zahrady Eden. Jednou
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z duchovních souvztažností zahrady Eden bylo to, že je to soubor velkého
poznání a moudrosti, kterými byli pseudotvůrci obdařeni (samozřejmě, v tom
čase/stavu se ještě nenazývali pseudotvůrci. Namísto toho byli jako všichni
ostatní toho času/stavu nazýváni Božími syny). Další význačnou duchovní
souvztažností zahrady Eden je to, že je vnější-fyzickou dimenzí Stvoření.
Veškerou vnější-fyzickou dimenzi každý v jiných dimenzích pojímá a vnímá jako
nejkrásnější zahradu Stvoření. Třetí význačnou duchovní souvztažností zahrady
Eden je to, že je pokožkou pokrývající Stvoření, která drží pohromadě všechno,
z čeho se Stvoření skládá. V tomto smyslu je zřejmé, že její umístění je
nejexternější. Do tohoto nejexternějšího umístění byli pseudotvůrci přesunuti
poté, co byli vymyšleni ve stavu předstvoření. Slovo ‚poté‘ lze, samozřejmě,
připsat jen subjektivnímu módu. V objektivním módu by se měla použít slova
‚co se objevili při vymyšlení‘. Dokážete rozlišit fundamentální rozdíl mezi těmito
dvěma věcmi? Kromě toho, vidíš, jak má jedno slovo, co se týká jeho duchovní
konotace, početné souvztažné významy, jak je to vidět například v případě
zahrady Eden?
Peter: Ano, vidím to, cítím to, ale pro mou vnější lidskou mysl je to skutečně
těžký pojem. Svou intuicí jsem však schopen plně pochopit, o čem hovoříš.
Pán Ježíš Kristus: Je to tak, Petře. Celý ten zmatek má ale další stránku, kterou
je těžké pojmout, jež se ale skutečně vyskytla. Jak si pamatuješ, na vnějšífyzické úrovni se chystaly do sentientních myslí, umístěných v té úrovni,
proniknout jisté existenciální otázky. Faktorem jejich energií, které je
předcházely (jak si pamatuješ, každou událost, než se stane nebo objeví,
předcházejí její specifické energie), a faktorem šíření se těch energií po celém
Stvoření si všechny sentientní entity uvědomily, že budou položeny nějaké
pozoruhodné otázky. Pamatuješ si také, že vám bylo v jednom předcházejícím
Dialogu řečeno, že určitá skupina sentientních entit dobrovolně souhlasila
nejen s tím, že položí ty otázky jménem všech, předtím, než skutečné otázky
proniknou do jejich myslí, ale že také zajistí nejhmatatelnější, nejkonkrétnější,
nejskutečnější a navěky přesvědčivé odpovědi na ně všechny. Tato skupina
sentientních entit byla později pojmenována pseudotvůrci. Z koho nebo jakého
druhu sentientních entit se skládala tato velmi zvláštní skupina? Pozůstávala ze
specifických zástupců všech úrovní předstvoření a Stvoření, aby nebyla žádná
z těch úrovní vynechána, tím, že by nebyla zastoupena v tomto důležitém
experimentu kladení otázek a poskytování náležitých a správných odpovědí na
ně, odpovědí, jež by je všechny uspokojily na všech úrovních jejich umístění.
Jestliže se podíváte na faktor tohoto konkrétního zastoupení, které
nevylučovalo zastoupení a spoluúčast nikoho (ze všech jiných dimenzí a jejich
různých úrovní), ti členové skupiny, kteří byli stvořeni ve stavu předstvoření, by
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byli později také nazváni pseudotvůrci. V tomto smyslu by byli stejně tak
nazýváni ‚dávní‘ a ‚věhlasní‘. Toto je jeden z hlavních důvodů. kromě toho, co
bylo nastíněno výše, proč jsme v Dialogu 144 hovořili o tom, že pseudotvůrci
byli stvořeni ve stavu předstvoření. Tato skutečnost však v žádném případě
neznamená, že oni nebo někdo jiný na ostatních úrovních Stvoření byli ti, kdo
přišel s ideou položení takového typu otázek. Jak bylo uvedeno v jednom
z posledních Dialogů, oni pouze zaregistrovali energie, které předcházely
objevení se těchto otázek v sentientních myslích těch, kteří byli umístěni na
vnější-fyzické úrovni. Jak víte, z takových energií lze vyčíst obsah a charakter
otázek, jež se chystaly být položeny. Tím, že si uvědomili, jaké rozhodující a
životně důležité jsou ty otázky, a že ještě více rozhodující a životně důležité
budou odpovědi na ně, ku prospěchu všech ve Stvoření a kvůli možnosti
nastolení plnosti a kompletnosti pravého života pozitivního stavu, se někteří
zástupci z každé úrovně se rozhodli podílet se na celém procesu. Toto je dalším
zdrojem toho, jak se do slovníku lidí dostal termín ‚padlí andělé‘. Jestliže znáte
pravdu o této věci, je vhodné nazývat je ‚padlými anděly‘? Skutečně padli?
Samozřejmě, dokonce i kdyby bylo vhodné nazývat je ‚padlými anděly‘, ještě
stále by to znamenalo, že mohou vstát. Koneckonců, jediná poloha, ze které
můžete upadnout, je, když stojíte. Upadnutí logicky znamená, že se můžete
postavit. Kdybyste nestáli, nemohli byste ani upadnout. Jelikož jste upadli,
faktorem klesnutí jste také schopni se zdvihnout.
V tomto důležitém případě jsou však důležitá slova ‚padlí andělé‘ na základě
toho, jak je všichni chápou, a na základě skutečností, které byly zjeveny výše a
předtím, používány neoprávněně. Jestliže je někdo v pozici dobrovolného
souhlasu s něčím tak důležitým, jako je to, o čem hovoříme v celém Mém
Novém zjevení, toho někoho nelze nazývat padlým nebo jej nelze považovat za
padlého anděla. Plným právem by se měli nazývat anděly, kteří dočasně a
přechodně souhlasili s tím, že sestoupí dolů ze své předešlé pozice a že budou
fungovat a že budou poskytovat všechno možné a životně důležité pro věčnou
aktivaci plnosti a kompletnosti pravého života pozitivního stavu. Nuže, toto
hledisko vám poskytuje úplně jinou perspektivu, než čím vás živí všechny ty
takzvané svaté knihy, které se zabývají těmito záležitostmi. Jasně vidíte, jak se
mýlí. Tento pohled, vysvětlený v Mém Novém zjevení, by mohl být jedním
z nevíce překvapivých a velice těžce přijatelných dokonce i pro vás, Mé pravé
představitele na planetě Nula. Jestliže jste po celý váš vědomý život na planetě
Nula byli krmeni zcela protichůdnými názory, majíce vymývaný mozek, abyste
uvěřili a přijali něco úplně odlišné, vůbec není jednoduché odmítnout všechno,
co vám říkají a co vás učily, a přeskočit na něco, co je v rozporu se vším, co
přijímá každý, považujíce to za jedinou pravdu.

628

Z hlediska těchto skutečností tedy dobrovolný souhlas s vykonáním a prožitím
něčeho, dokonce i kdyby to něco bylo v totálním rozporu se vším, co jste měli a
jací jste byli, nelze považovat za odpadnutí od toho. Z naší pozice nebo
z pravého duchovního hlediska je to namísto toho dočasnou a přechodnou
regresí v zájmu všech a jménem všech, aby jednou a provždy po skončení této
situace a podmínek nebyl nikdo, nikde a nikdy sužován nejistotou svého
relativního stavu a otázkami existenciálního významu. Majíce všechny
nevyhnutelné odpovědi, neměli by žádnou potřebu vydávat značnou část svých
cenných energií na cokoliv, co se týká odpovědí na ně.
V této konotaci je rozhodující záležitostí relativnost všech sentientních entit.
Toto nás přivádí zpět k otázce položené Deziderem ohledně toho, jak je možné,
aby někdo ve své ryzí pozitivitě a dobrotě přišel s takovou negativní ideou.
Vypadá to tak, jako kdyby byli všichni ve svém stavu a kondici dokonalí. Tak to
ale nikdy nebylo. Zde hovoříme o jejich relativní ryzí a dokonalé pozitivitě a
dobrotě. Co znamená slovo ‚relativní‘ v této konotaci? Dokonce i když sami
sebe pociťujete jako jsoucí v ryzím a dokonalém stavu pozitivity a dobroty, vaše
prožívání toho je stále relativní. To znamená, že neobsahuje všechny absolutní
možnosti, volby, změny, poznání a všechno ostatní. V tomto smyslu tedy vaší
relativní kondici vždy něco chybí. Pokud jí něco chybí, nemůže být absolutní,
ryzí a dokonale pozitivní a dobrá. Tuto absenci lze považovat za jednu z mnoha
motivačních, intenčních a tvořivých hnacích sil pro vyhledávání nebo neustálém
pátrání po něčem novém a jiném, aby se vykompenzoval ten nedostatek.
V podstatě to můžete pojímat jako potřebu neustálého duchovního pokroku,
změny, akomodace a přizpůsobení.
Takže, když jste v pozici potřeby pátrat po něčem, co vám chybí a jak si počínat
při nápravě této absence, můžete odhalit, že vám chybí jisté typy zážitků.
Předpokládejme na okamžik, že narazíte na myšlenku (a během svého pátrání a
zkoumání určitě narazíte), která vám řekne, že máte právo a výsadu odmítnout
Mě jako jediný zdroj vašeho života. Jak budete zkoumat obsah té myšlenky,
během vašeho zkoumání odhalíte něco, co vám řekne, že nemáte absolutně
žádnou zkušenost, jaké jsou důsledky, výsledky a následky toho, pokud je
taková idea otestována a pokud se v tomto procesu stane svou vlastní
aktualizovanou a realizovanou skutečností. Nyní víte s jistotou, že v tomto
ohledu vám chybí velice důležitá zkušenost, která je výsledkem toho, že jste
relativními. Abyste obešli tento jednotlivý aspekt vaší relativnosti, na základě
samotného charakteru vašeho individuálního uzpůsobení a uzpůsobení všech
sentientních entit, musíte s touto absencí něco udělat. A jediné, co můžete ve
vaší relativní situaci učinit, logicky řečeno, je experimentovat s tou ideou tak, že
se přesunete do svého aktuálního stavu a kondice, nebo že se oddáte dočasně
a přechodně – dokud trvá experiment a dokud není odstraněna absence té
629

jednotlivé zkušenosti. něčemu úplně novému a odlišnému, co nemá v žádném
ze svých aspektů a manifestací nic společného s čímkoliv, co jste zakusili nebo
měli předtím; co je však v úplném souladu s obsahem té dotyčné ideje.
Toto je jedna logická odpověď na Deziderovu otázku o tom, jak bylo možné
přijít s něčím takovým při takzvané ryzí pozitivitě a dobrotě. Jak z logiky výše
uvedené rozpravy vidíte, ve skutečnosti to bylo velice snadné. Bylo by velmi
překvapující, když víte, jak zvědavá, invenční, tvořivá a neustále pátrající je
struktura a přirozenost sentientní mysli všeobecně, kdyby ta mysl nepřišla
s něčím takového charakteru. S absolutní předvídavostí, že to bude takto, a
vědoucí absolutně, že neexistují nebo nejsou možné žádné jiné podmínky, za
kterých by existovalo nebo za kterých by se mohlo stát nebo uskutečnit
nanejvýš žádoucí stvoření Mého Stvoření a všech jeho sentientních entit, bylo
nevyhnutelné dovolit, aby se všechno, co se týkalo ne-života negativního stavu
a lidského ne-života, stalo tak, jak se to manifestuje během aktuálního cyklu
času/stavu/ procesu.
Co ale následující cyklus času/stavu/procesu, kdy bude pozitivní stav ve stavu,
procesu a podmínkách své kompletnosti a úplnosti? Bude u sentientních myslí
ještě stále nějaká kondice, které by nadále vůbec něco chybělo? Jak dokážete
zhodnotit tu situaci, zda jste v plnosti a kompletnosti něčeho, v tomto případě
pozitivního stavu? Znamená to, že relativní sentientní mysl bude pozastavena?
Je něco takového charakteru možné? Mohou se stát ve svém vlastním právu
absolutními? Absolutně ne! Aby byly absolutní, musely by být nestvořené a
věčné od věčnosti. I když jsou všechny nesmrtelné, jejich věčné trvání je jen
jednosměrné – ze stavu/okamžiku, kdy byly stvořeny do přímého směřování do
věčnosti, ne však od věčnosti. Jejich věčnost je tedy ‚do‘, nikoliv ale ‚od‘. Toto je
to, co si vyžaduje jejich relativní kondice. Co se za těchto podmínek chápe pod
pojmem být v plnosti a kompletnosti pozitivního stavu? A jaké je to ve srovnání
se současným stavem neúplnosti a nekompletnosti?
Za právě existujících podmínek platí mnoho restrikcí, omezení, bezpečnostních
zřetelů a podobných tíživých faktorů. Některé vědomosti, zkušenosti,
podmínky, stavy a procesy nejsou vůbec k dispozici z těch samých
bezpečnostních důvodů a v zájmu všech sentientních entit samotných – aby se
bezděčně neuzavřely v jednom stavu nebo kondici, jsouce neschopny je zrušit
do věčnosti. V následujícím cyklu času/stavu/procesu budou všechny tyto
situace a požadavky kompletně zrušeny, Budou v něm tedy existovat
nekonečné, neomezené a neohraničené možnosti věčného výzkumu a hledání
za účelem vyplnění jakýchkoli mezer, které budou existovat na základě absence
něčeho faktorem samotné jejich relativnosti. Budou stále relativní; ale nyní
nebudou muset plýtvat svými energiemi na výzkum a zkušenost něčeho,
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týkajícího se dotyčné ideje, která dala impuls k fabrikaci, aktivaci, nastolení a
manifestaci ne-života negativního stavu a lidského ne-života. Tento typ
zkušenosti jim už více nebude chybět. A protože všechny zkušenosti týkající se
této záležitosti budou zachovány v Univerzalitě povšechnosti, nebude existovat
žádná potřeba pořád dokola to všechno opakovat.
Pamatujete se, co jsme odpověděli na otázku Borisa Bellu ohledně této
záležitosti? protože všechny sentientní entity budou nadále do věčnosti
relativní, i když v úplně jiné a mnohem menší míře, budou mít potřebu
doplňovat svou relativnost nepřetržitým získáváním nového a odlišného
poznání. Vždycky, když přijdou s nějakou novou ideou nebo otázkou v jakékoliv
předmětné věci, než ji otestují, budou pátrat v Univerzalitě povšechnosti, aby
zjistili, zda odpověď na jejich otázku už byla zodpovězena. Kdyby komukoliv
přišla na mysl jakákoliv otázka o možnosti jakéhokoliv jiného typu života, než je
pravý život plnosti a kompletnosti pozitivního stavu, než se taková otázka
rozšíří k ostatním, tazatel bude nasměrován do Univerzality povšechnosti, kde
bude jeho/její otázka v tomto ohledu plně a vyčerpávajícím způsobem
k jeho/její plné a kompletní spokojenosti zodpovězena. Do věčnosti tedy
nebude existovat žádná potřeba znovu aktivovat ne-život negativního stavu a
lidský ne-život. To je ale také důvod, proč budou čas od času všechny
předcházející sentientní entity kvůli své relativnosti potřebovat, aby jim bylo
připomenuto, co se přihodilo a jaké to bylo během předcházejícího cyklu, ve
kterém paralelně, bok po boku, existoval ne-život negativního stavu a lidský neživot s pravým životem pozitivního stavu, i když v jeho nekompletních a
neúplných podmínkách. Takové připomínky, pokud by to bylo potřebné a
nezbytné, by se uskutečnily jen a pouze v mezích Univerzality povšechnosti,
aby takové připomínky neznepokojovaly někoho jiného. Na druhou stranu,
nově stvořené sentientní entity, protože budou také relativní, na základě
faktoru této relativnosti budou náchylné klást takové otázky týkající se
možnosti jakéhokoliv jiného typu života (neživota). Podle jejich vlastního práva
a potřeb budou také nasměrovány do Univerzality povšechnosti, kde budou
moci poznat a zakusit všechno, co se stalo v mysteriózním a zvláštním cyklu,
který předcházel jejich cyklu; tak, by nenarušovaly pokoj mysli kohokoliv jejich
potřebou zakusit cokoliv takového charakteru nebo poznat to ze svých vlastních
osobních a individuálních důvodů.
Pokud nahlížíme na záležitost potřeby vynalézt, zfabrikovat, aktivovat, nastolit
a manifestovat ne-život negativního stavu a jeho lidský ne-život z náležité
duchovní perspektivy, ať jsou jakkoliv strašné, hrozné, ohavné,
opovrženíhodné, kruté, odporné, bláznivé a šílené ve všech jejich aspektech a
manifestacích, stane se zřejmým, že nebylo tak strašnou věcí dovolit, aby se
stalo něco takového. Relativnost stavu každého si vyžaduje prožití mnoha věcí,
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aby se zmenšil jeho nepřetržitý nedostatek takových zkušeností a poznatků.
Jinak by díky relativnosti jejich situace bylo snadné se ocitnout ve stavu
neutuchajícího zoufalství na základě neschopnosti poznat a zakusit to či ono.
Aby se zabránilo něčemu takovému, je dovoleno, aby bylo prožito nebo aby
bylo umožněno mnoho věcí, které lidské vědomé mysli nedávají příliš velký
smysl. A nejen to, ale jsouce zaplavováni takovým množstvím negativních a
zlých zkušeností, které se na jejich planetě dějí každou vteřinu, ptají se, proč by
Bůh dovolil, nebo dokonce způsobil, aby se dělo něco takové. V mnoha
případech kvůli tomu mnozí z nich popírají, že by Bůh mohl vůbec existovat.
Pro omezenou a omezující lidskou mysl je nesmírně těžké pochopit, že cokoliv
negativního a zlého charakteru z jejich osobních a individuálních zážitků, jakož i
z kolektivních zážitků veškerého lidstva během celé jeho historie (a málo ví, co
a do jaké míry je zakoušeno v tomto ohledu v ostatních oblastech zóny
vymístění a ve všech jejích peklech) má velmi smysluplný a absolutně potřebný
přínos pro to, aby byla ta absence, zapuštěná ve stavu jejich relativnosti,
udržována v patřičných mezích. A nejen to, ale že se z toho důvodu ze své
vlastní svobodné vůle a svobodné volby rozhodly mít takové zážitky. Také, že
ryzost a autentičnost takových zážitků si od nich vyžadovala, aby souhlasily
s tím, že nebudou mít vůbec žádné vzpomínky na to. Pouze prostřednictvím
Mého Nového zjevení, a žádnými jinými prostředky, jim všem bylo
zpřístupněno takové poznání – ať už na vědomé, nebo nevědomé úrovni. Pro
každého v pozitivním stavu, pro mnohé v negativním stavu a pro vás, Moje
pravé představitele na planetě Nula, kteří čtou tato slova, je k dispozici na vaší
vědomé úrovni. Pro ohromnou většinu lidstva a pro mnohé další
v pseudodoméně negativního stavu je k dispozici na nevědomé úrovni.
Jak vám bylo naznačeno několikrát předtím, čím více se blížíme ke konci tohoto
experimentu se zmíněnou ideou, která umožnila ne-životu negativního stavu a
lidskému ne-životu, aby měly příležitost manifestovat veškerou svou
přirozenost, tím více tajemství a vědomostí o všech těchto faktorech se
zpřístupňuje všem prostřednictvím Mého Nového zjevení. Pro lidi bude
dostupnost Nového zjevení a poznání, jež obsahuje o realitě jejich ne-života a
ne-života negativního stavu všeobecně, i když je to na jejich nevědomé úrovni,
sloužit jako základ, na kterém budou otevřeny a zpřístupněny současné
pochované vzpomínky na všechny tyto věci. Vlastnění těchto důležitých
vědomostí ztlumí možný osudový šok ze vzpomenutí si na všechny tyto
skutečnosti. Také jim to ale ujasní, proč si zvolili vůbec něco, co zakoušeli
během svého individuálního a osobního života na planetě Nula nebo
v jakémkoliv jiném stavu a kondici v doméně negativního stavu. Jak víte, mnozí
z vás, dokonce i Moji praví představitelé, zpochybňují moudrost svého
rozhodnutí být ve své nynější situaci a pozici a ptají se sami sebe, proč byste
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souhlasili s čímkoliv tak prohnilého, strašného a opovrženíhodného charakteru,
jako je to, co prožíváte během své služební cesty na planetě Nula nebo jinde.
V okamžiku vašeho odvolání dokonale pochopíte, proč jste souhlasili s něčím
takovým. A mohu vás ujistit o jedné věci: Dokonce i kdyby bylo pro vás totálně
nepředstavitelné přiznat si z vaší nynější pozice a stavu, že jste s tím vším mohli
souhlasit, přesto všechno budete chválit své moudré rozhodnutí a volbu zažít
všechno, co zakoušíte a co budete zakoušet během lidského života nebo jinde.
A nejen to, ale budete Mně hluboce-přehluboce vděčni, že jsem vám dovolil
projít vašimi osobními a individuálními zážitky.
Vím velice dobře, že je těžké, ne-li nemožné přijít na myšlenku vděčnosti a
poděkování za to všechno, když jste uprostřed prožívání takových negativních
zkušeností. Mějte ale na paměti, že kdybyste vědomě věděli, že to bylo jedním
z vašich nejmoudřejších rozhodnutí, jaké jste mohli učinit, dopad vašich
zkušeností a poučení, které všem poskytují, by byly anulovány. Jak jinak lze
manifestovat, demonstrovat a ilustrovat utrpení, když ne utrpením samotným?
Kdybyste věděli, že vaše utrpení je na základě vašeho plánu a rozhodnutí a že je
tak moudré ním projít, v tom případě by se vaše utrpení změnilo na potěšení.
Co by to bylo za utrpení? Bylo by to jako něco, co proklamuje jeden z hrdinů
Dostojevského, například: ‚Jaké je to velké potěšení mít bolesti zubů‘. V tom
případě b byl význam utrpení z bolesti zubů vymazán. Z této jednotlivé bolesti
by nedošlo k žádnému poučení o utrpení.
Proč hovoříme v této době o záležitosti utrpení a o všem výše uvedeném? Jak
víte, dospěli jsme do okamžiku, kdy právě nyní, během zaznamenávání tohoto
konkrétního Dialogu, dochází k uzavírání této fáze probíhajícího posunu. Tento
moment si od vás vyžaduje, abyste si víc než kdy předtím uvědomili, že
jakoukoliv situaci, pozici, kondici či cokoliv, co zažíváte nebo v čem se
nacházíte, ať je to jakkoliv strašné a bídné, potřebujete a musíte zažít nebo
v nich být. Moudrost vaší situace si od vás vyžaduje plné přijetí vašeho
postavení ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti, bez ztěžování a nadávání
(promiňte Mi ten výraz!) ohledně něj a bez sténání nebo zděšení nebo deprese
nebo sklíčenosti ohledně něj. Jste tam, kde máte být, a prožíváte to, co prožívat
máte. Mít nebo zakoušet cokoliv jiné nebo lepší či horší (v některých případech)
by pro vás nebylo během tohoto období nebo během jakéhokoliv období vaší
přítomnosti na planetě Nula vhodné a správné. Plným a jednoznačným přijetím
vaší situace a pozice, uznáním, že je pro vás nejlepší být v nich v každém
okamžiku vašeho bytí na planetě Nula nebo jinde, i když se vám na vaší vědomé
úrovni zdá, že je to nanejvýš bídné a utrpení způsobující postavení, všem
demonstrujete a ilustrujete, jaké to je a co to znamená být Mými pravými
představiteli a členy Mého pozitivního stavu. Být schopen rozeznat a přijmout
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tyto skutečnosti a žít v souladu s jejich smyslem a obsahem je známkou velké
zralosti, moudrosti a vyspělé duchovní úrovně.
Pro vás, Mé pravé veřejné i skryté představitele, lze ne-život na planetě Nula
považovat za moderní mučednictví. O tomto faktu jsme se již zmínili v jednom
z předcházejících Dialogů. Skutečným mučedníkem ze skutečných duchovních
příčin je ten, kdo plně, bez jakýchkoli připojených podmínek, bez jakýchkoli
stížností, kvůli poučení pro všechny přijímá svou situaci a postavení s plným
pochopením, že je správné je prožít a že je to potřebné z nějakých důležitých
duchovních důvodů, i když nemá žádné vědomé představy nebo poznatky o
tom, jaké jsou ty důvody a proč je ve stavu a kondici, ve kterém je v každém
jednom okamžiku svého individuálního a osobního života. Není jednoduché být
schopen rozpoznat a přijmout fakt, že dokonce i zdánlivě nejnesmyslnější
události, dokonce i nejkrutější děje a zážitky, dokonce i něco, co by se podle
všech příznaků svého výskytu atd. nemělo stát, že se to přesto všechno děje,
odehrává nebo uskutečňuje z velmi dobrého důvodu. A že potřebný účinek,
který to má na všechny a na všechno, i když není postřehnutelný na vaší
vědomé nebo na jakékoliv jiné úrovni, daleko vyváží to, jak se to jeví nebo jak
to vypadá.
Nynější duchovní situace, protože je v procesu odvíjení se, si od vás všech
vyžaduje nejenom to, abyste si uvědomovali toto uspořádání, ale abyste se i
aktivně podíleli na změně vašeho postoje a chování ohledně všeho, co se děje
jak okolo vás, tak i s vámi osobně a individuálně. Jestliže snad někteří z vás do
této chvíle zpochybňovali moudrost jistých věcí, kterých jste svědky na planetě
Nula, jakož i ve vašich osobních a individuálních životech; jestliže mnoho věcí
nebo většina věcí nepříznivé a sporné povahy nedává vaší lidské mysli žádný
smysl, v tom případě se vám nyní naléhavě doporučuje, abyste co nejdříve
přehodnotili svůj postoj v tomto nebo v jakémkoliv jiném ohledu a abyste se
naučili pohlížet na všechno ze správné duchovní perspektivy, uznajíce a
přijímajíce fakt, že jestliže se věci dějí tak, jak se dějí, potřebují se dít tak, a ne
jinak. Jakýkoliv jiný způsob, i kdyby se z pozice vašeho vnějšího pozorování zdál
být pozitivní a dobrý, z duchovního hlediska, co se týká jeho výsledků a
důsledků, by nebyl ani pozitivní, ani dobrý. Pamatujte si to!
Ústřední záležitostí tohoto závěrečného Dialogu je uvědomění si potřeby
pokračovat
v sebehodnocení,
sebezkoumání,
sebeprošetřování,
sebehodnocení, sebesondování, sebekontrole, zaujímání stanoviska vůči sobě
samému/samé a vůči ostatním, abyste u sebe nebo v sobě objevili cokoliv, co
není ve shodě s principy Mého Nového zjevení nebo se všemi principy Lásky a
Moudrosti, Dobra a Pravdy a Pozitivních Skutků a Víry. Jakýkoliv nesoulad
s nimi umožňuje silám negativního stavu nepříznivě ovlivňovat váš život.
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Dokonce i ta nejmenší nesrovnalost v jakýchkoli aspektech vašeho života
v tomto ohledu krade podstatnou část vašich zosobněných a
individualizovaných energií ze zásobárny energií potřebných pro pozitivní stav.
V tom případě ji využijí renegáti pro svou zlou věc. V současné době, nebo
právě teď, je situace v tomto ohledu taková, že využití vašich energií pro zlou
věc renegátů umožňuje na neurčito prodlužovat ne-život negativního stavu a
lidský ne-život v jeho negativních a zlých aspektech. Uvědomte si, prosím, že
současná probíhající duchovní válka mezi silami Velké aliance a silami renegátů
nemá žádný jiný důvod než; z pozitivní strany – zkrátit čas potřebný na
ukončení všeho, co se týká negativního stavu ve všech jeho aspektech a jeho
lidského ne-života; a z negativní strany – prodloužit je na tak dlouhou dobu, jak
je to jen možné.
Abyste měli čas nebo prostor na tento důležitý proces sebehodnocení nebo
přehodnocení všeho, co se týká vás osobně a individuálně a co se týká vašeho
postoje a pozice, které máte vůči Mně, Mému Novému zjevení, ostatním a sobě
samým; a abyste měli příležitost a čas prodiskutovat tyto záležitosti i záležitosti
vznesené ve všech těchto Dialozích mezi sebou, je zahájena nebo nastolena
přechodná perioda mezi fází probíhajícího posunu, která se právě nyní končí, a
mezi následující fází, která bude zahájena poté, co pojdete tímto duchovně
významným a podstatným procesem. Během tohoto přechodného období bude
potřeba, aby se přihodilo mnoho věcí na všech úrovních Mého Stvoření i
pseudostvoření. Na vaší lidské vnější vědomé úrovni takové věci nebudou tak
vnímatelné jako na vaší niterné duchovní úrovni. Ve vašem lidském případě se
budou odrážet v procesu vašeho úsilí zhodnotit, stanovit a prodiskutovat
všechno z vašich životů, co se týká vás osobně a individuálně a co se týká Mého
Nového zjevení, a zejména co se týká všeho, co je obsaženo v těchto Dialozích,
a jak si co nejlépe a nejúčinněji počínat při odstraňování jakýchkoli možných
nesrovnalostí mezi vaším chováním, postojem a životním stylem a mezi vším,
co je obsaženo v Mém Novém zjevení.
Jedním důležitým aspektem tohoto životně důležitého procesu bude
uvědomění si bodů dohody, kterou jste uzavřeli před vaší inkarnací na planetu
Nula. Toto uvědomění nebude mít formu vědomého vzpomenutí si nebo
rozpomnění se na to, že byly uzavřeny nebo dohodnuty, ale stane se to na
základě faktoru jejich zjevení a oznámení vám prostřednictvím Mého Nového
zjevení. Jakmile si je uvědomíte a jakmile plně a bezpodmínečně přijmete, že
jste takovou dohodu uzavřeli ze své svobodné vůle a svobodné volby, bez
jakékoliv nátlaku, vnucování a násilnosti ze strany kohokoliv, bude pro vás
mnohem snadnější přijmout svou minulou, současnou i budoucí situaci, ve
které se nacházíte během vašeho života na této planetě, ať by byla ta situace
jakkoliv zlá a negativní, nebo dobrá a pozitivní. Důležitou součástí tohoto
635

uvědomění je uvědomění si dočasnosti a přechodnosti své situace. Na každou
situaci, ve které byste se mohli ocitnout, ať by byla jakákoliv, se musíte naučit
pohlížet tak, že pomine a že není v žádném případě dovoleno, aby trvala
neomezeně dlouho.
Jakmile všechno, co se týká vašeho lidského života, pomine a v okamžiku, co
opustíte planetu Nula, toto více nebude, protože jsou všechny vaše zkušenosti
integrální součástí veškerých zkušeností poskytnutých všemi v aktuálním cyklu
času/stavu/procesu, bude vám poskytnuta velká příležitost zvolit si něco jiné
nebo uzavřít se Mnou jinou dohodu, která určí vaši novou roli, pozici, pověření
a umístění, týkající se čehokoliv, co bude potřebné v tom čase/stavu. Jedno
z hlubokých tajemství, o kterém jsme se zmínili v jednom z úplně posledních
Dialogů, prozrazuje fakt, že mezi Mnou a všemi sentientními entitami ve
jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i lidmi byla uzavřena
dohoda, že jejich život (ne-život v případě negativního stavu a lidí), tak jak jej
žijí během aktuálního cyklu, trvale a neodvolatelně vyprší. Jak si pamatujete,
obtížné podmínky, které jsou zapuštěny v současném cyklu kvůli aktivnímu
statusu ne-života negativního stavu a lidského ne-života, značně otravují a
zamořují typ života, který každý zažívá. V tomto typu života by nechtěl nikdo
pokračovat.
Dovolte Mi, abych vám v tomto ohledu řekl něco velice důležité: Tak jak ještě
nebyla aktivována plnost a kompletnost pravého života pozitivního stavu,
stejně tak nikomu nebyla k dispozici ani plnost a kompletnost samotného
života. Toto je pro vás tajemstvím: To, co je definováno jako život na každé
z jeho úrovní, je pouze omezeným aspektem plného a kompletního skutečného
života. Za podmínek, jež definovaly a nastolily aktuální cyklus času/stavu/
procesu, by nebyla manifestace plného a kompletního pravého života možná.
Proč je to tak? Pamatujete se na tajemství stromu života zasazeného uprostřed
zahrady Eden a jak byl přístup k tomu stromu uzavřen a znemožněn? Nuže,
dalším významem toho stromu a co se v tom čase/stavu stalo, mimo to, co bylo
o tom zjeveno v nedávných Dialozích, bylo/je to, že pravý život v jeho plné a
kompletní manifestaci není možný, dokud ne-život negativního stavu a lidský
ne-život ilustrují a demonstrují všechny aspekty své povahy, struktury a
dynamiky. Kdyby byla taková plnost a kompletnost pravého života za těch
okolností možná, v tom případě by ji mohly síly negativního stavu snadno
přečíst a úspěšně ji aplikovat na svůj vlastní stav, způsobujíce, že by jejich neživot trval do věčnosti, zabraňujíce navěky také tím faktorem jakékoliv
možnosti aktivace plnosti a kompletnosti pravého života pozitivního stavu. V
tom případě by však nynější obtížný cyklus nemohl být uzavřen a také by musel
trvat do věčnosti.
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Jeden z pravdivých významů prohlášení zaznamenaného v Genesis 3:22-23 se
týká této situace: Potom Pán Bůh řekl: „Hle, člověk se stal jako jedním z nás,
aby poznal dobré i zlé. A nyní, aby nenatáhl svou ruku a nevzal také ze stromu
života, a nejedl a nežil navždy“ – proto jej Pán Bůh poslal ze zahrady Eden na
zemi, z níž byl vzat. To, že ‚člověk se stal jako jedním z nás, aby poznal dobré i
zlé‘ znamená v současné konotaci významu těchto slov, že byla položena otázka
o možnosti odlišného typu života (ne-života), jiného, než je život pozitivního
stavu, a že jsem vysvětlil všechny důsledky, výsledky a následky toho ne-života
(‚aby poznal dobré i zlé‘) a že je všichni ti, kteří dobrovolně souhlasili s účastí na
fabrikaci, aktivaci, nastolení a manifestaci, přijali. ‚Člověk‘ zde označuje všechny
ty, kteří byli umístěni do vnější-fyzické dimenze Stvoření, která byla nazvána,
jak si pamatujete, zahradou Eden. ‚Aby nenatáhl svou ruku‘ označuje jejich
schopnost objevit na základě moci jejich vlastního zkoumání a pátrání
(‚natáhnout svou ruku‘) tajemství plného a kompletního stavu života (‚a nevzal
také ze stromu života‘) a přizpůsobit ten stav jejich vlastnímu stavu, procesu a
kondici a učinit je nesmrtelnými a věčnými. To, že ‚Pán Bůh jej poslal ze zahrady
Eden‘, znamená opuštění sféry a atmosféry pravého Stvoření a jeho vnějšífyzické úrovně a jejich usazení v zóně vymístění, označené zde slovy ‚na zemi,
z níž byl vzat‘. ‚Na zem‘ znamená být v zevnějšnosti a odvozovat všechno
z vnějšku. ‚Z níž byl vzat‘ znamená v této konkrétní konotaci ukončení toho typu
života, a veškerého života, který nebyl během tohoto cyklu ve své plnosti a
kompletnosti, a po eliminaci všeho, co se týká ne-života negativního stavu a
lidského ne-života, aby bylo umožněno poskytnout tento nový typ života všem,
aby se mohl manifestovat ve své plnosti a kompletnosti.
Slova ‚z níž byl vzat‘ znamenají také podmínky extrémní a maximální
relativnosti, do kterých byli umístěni obyvatelé vnější-fyzické dimenze. Jak si
pamatujete, tato jejich extrémní a maximální relativnost dala impulz k položení
všech těch otázek a nalezení způsobu pro jejich zodpovězení prostřednictvím
ne-života negativního stavu a lidského ne-života. ‚Země‘ zde označuje tuto
maximální a extrémní relativnost, ke které byli odkázáni nazpět, aby učinili
nezpůsobilým jejich schopnost zjistit, jak učinit jejich ne-život nesmrtelným a
věčným.
Za těch podmínek tedy nebylo vůbec proveditelné poskytnout všem
sentientním entitám podmínky plnosti a kompletnosti samotného života.
Takové podmínky by byly pro plný a kompletní život škodlivé. Abych zabránil,
aby se něco takového stalo během tohoto cyklu času/stavu/procesu, bylo
nevyhnutelné uvolnit pouze tolik života a takovou úroveň životních kvalit
z Mého Absolutního Života a Jeho Absolutní Kvality, kolik by stačilo na
udržování života všech sentientních entit, co by jim však nedalo příležitost
prodlužovat ho ad infinitum. Na základě této nevyhnutelnosti jsme všichni
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uzavřeli dohodu, že tento typ života a ne-života vyprší po završení manifestace
všeho, co je umožněno dovoleno být během tohoto cyklu.
Dalším důvodem uvolnění pouze omezených aspektů pravého života ze Mne
byl mnohokrát zmíněný faktor svobodné vůle a svobodné volby. Předtím, než
bylo možné nastolit plnost a kompletnost pravého života jako takového,
doprovázeného plností a kompletností pravého života pozitivního stavu,
nejprve bylo nevyhnutelné všem poskytnout různé příklady života a ne-života,
aby se každý mohl na základě své vlastní svobodné vůle a svobodné volby
rozhodnout, jaký druh života si chce zvolit, ve kterém chce žít navěky nebo
nadobro a navždy. Toto je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, pokud ne
nejdůležitější, které stanoví trvalost a neodvolatelnost plného a kompletního
života jako takového. Dříve, než můžete učinit rozhodnutí pro něco, co bude
trvat do věčnosti, potřebujete mít příležitost zvážit, zažít a vyzkoušet všechny
formy, podoby, podmínky, povahy, struktury a dynamiku mnoha různých
manifestací života a ne-života, abyste mohli mít pevný základ, na kterém by
bylo možné taková rozhodnutí uskutečnit. Skutečně chcete být v plnosti a
kompletnosti pravého života jako takového, doprovázeného plností a
kompletností pravého života pozitivního stavu, které byly do tohoto bodu
k dispozici v jejich nekompletní a neúplné formě a podmínkách?
Když porovnáte jeden příklad s druhým, vyberete si ten, který je nejvíce
vhodný, radostný, inspirující, motivující, tvořivý, smysluplný, naplňující a
uspokojivý, poskytuje vám nejvíce stimulů a největší smysl. Jestliže jsou
dostupné příklady pravého života a života pozitivního stavu tak bohaté, tak
nádherné, tak povznášející, tak produktivní, tak žádoucí a tak všechno ostatní,
bez výjimky a vyloučení něčeho, dokonce i v jejich současné nekompletní a
neúplné kondici, v porovnání se vším protikladným, co je k dispozici
v příkladech ne-života negativního stavu a lidského ne-života, není potom
zřejmé, jak nepopsatelně bohatší, více inspirující atd. by byly ve všech jejich
možných aspektech ve stavu své plnosti a kompletnosti? A není zřejmé, jestliže
ten život porovnáte s ne-životem negativního stavu a s lidským ne-životem, že
byste si nikdy nechtěli zvolit nic jiné než to, co vám může nabídnout pravý život
jako takový a pravý život pozitivního stavu?
Takto se uskutečňují rozhodnutí. Takto se vykonávají volby. Teoretické faktory
nejsou samostatně a samy od sebe dostačující na provedení takových
rozhodnutí a voleb. Musí je doprovázet zkušenostní, faktické, aktuální a
realistické módy, které každému poskytnou jasnou praktickou zkušenost,
vnímání a základ, na kterých lze taková rozhodnutí a volby vykonat s absolutní
jistotou a rozhodností. A tak se věci mají!
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Peter: A co předcházející cykly, které předcházely nynější cyklus? je v nich,
pokud jde o plnost a kompletnost života jako takového a plnost a kompletnost
života pozitivního stavu, něco jiné v porovnání d tím, co je k dispozici během
současného cyklu?
Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, a je tu zase. Všechno to závisí na tom, z jakého
módu vnímání reality na ně nahlížíte. V objektivním módu, protože se objevují
simultánně a synchronně, platí pro ně stejná pravidla jako pro tento cyklus,
s výjimkou toho, že v jejich případě negativní stav a lidský stav nejsou
v aktivním módu, ale v módu jejich potenciálnosti stát se aktivními. Jejich
potenciálnost být aktivními taktéž nedovolovala, aby se uplatnila plnost a
kompletnost. Jestliže se na to podíváte ze subjektivního módu vnímání reality,
ve kterém to vypadá tak, jak kdyby tu byla minulost, je přítomnost a bude
budoucnost, postupným a spojitým způsobem, z důvodu faktoru závislosti toho
předcházejícího na tom následujícím a toho následujícího na tom
předcházejícím, také by platilo to samé pravidlo. V tomto případě tedy vidíte,
že oba módy si vyžadují uplatnění stejného pravidla, jaké existuje během
tohoto cyklu času/procesu.
Pro vás je nesmírně těžké pojmout problém bezčasovosti. Jak vidíte, když
hovoříme o těchto důležitých životních tématech, na základě použití vašeho
lidského jazyka ve vás vytváříme dojem, že něco bylo, něco je a něco bude. Ve
vašich lidských podmínkách nemůžeme dost dobře hovořit nějakým jiným
způsobem než subjektivním. Je vhodné vyjadřovat se tímto způsobem, protože,
koneckonců, v současnosti jste umístěni v dimenzi, která je prostoročasově
vázaná. Abyste vůbec něco pochopili, je nezbytné hovořit o těchto záležitostech
nebo o čemkoliv vůbec z vaší pozice, a ne z naší. Samozřejmě, v naší pozici
bereme plně v úvahu oba módy a jejich příslušné faktory a adekvátně
přizpůsobujeme oznamování našich idejí jejich povaze, struktuře a dynamice.
Zatímco v subjektivním módu se většinou zabýváme zdáním reality,
v objektivním módu se zabýváme skutečnou realitou. Ale pro obyvatele
dimenze řízené zdáním je to tak reálné jako pro obyvatele dimenzí řízených
pravou realitou.
Jak tedy uvedeme do souladu skutečnost, že v pravé realitě neexistují žádné
koncepce nebo zkušenosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti? Pomocí
předtím uvedeného principu překládání papíru nebo ruské matrjošky. Jestliže
dáte na rovný kus papíru, současnost, minulost i budoucnost, které se zdají být
hodně daleko od sebe, a poté ten papír určitým způsobem přehnete a
poskládáte, náhle bude minulost, přítomnost i budoucnost ve stejném bodě,
jsouc jedna na druhé, přece však vzájemně zřetelně odděleny. Nebo, jestliže si
dovedete představit ruskou matrjošku a v ní minulost, přítomnost i
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budoucnost, potom jasně vidíte, že jsou všechny ve stejném obalu, jedna ve
druhé, přesto všechno ale zřetelně a viditelně vzájemně odděleny, znatelně
uzavřeny ve své vlastní sféře. Hlavním faktorem je při tomto vnímání to, že jsou
definovány jako zřetelně rozdílné jedna od druhé nebo, technicky řečeno, že
jsou vzájemně diskrétní bez toho, aby se jedna druhé dotýkali. Všechny jsou
uzavřeny ve své vlastní sféře a atmosféře, majíc svůj vlastní život a své vlastní
události a dění, bez jakékoliv zřejmé souvislosti s jakýmkoliv jiným životem a
jeho vlastními událostmi a děním. Jestliže se na ten kus papíru díváte shora,
vidíte zcela zároveň minulost, přítomnost i budoucnost. Toto je objektivní mód
vašeho vnímání. Jestliže se podíváte na ruskou matrjošku zvenku, vidíte jen
vnější matrjošku. Nemáte ani ponětí, že v té matrjošce je několik dalších
matrjošek. Museli byste ji rozebrat, abyste uviděli další matrjošky. Toto je
subjektivní mód vašeho vnímání. Takto můžete pojímat tyto dva módy ve
vašich omezených a limitujících lidských termínech.
Jak tedy z této rozpravy vidíte, ať se na jakékoli cykly času/stavu/procesu díváte
z jakékoliv pozice, přesně do tohoto okamžiku platí pro ně všechny stejné
pravidlo, pokud jde o kompletnost a úplnost života jako takového a pokud jde o
pravý život pozitivního stavu. Všechny tyto cykly můžete považovat za
přípravné stavy/etapy rozhodovacího a volebního procesu týkajícího se
záležitosti zvěčnění a učinění nesmrtelnými konečné a definitivní volby
sentientních entit pro jediný typ života – plný a kompletní život, doprovázený
plným a kompletním pravým životem pozitivního stavu.
Peter: Co ale následující cyklus času/stavu/procesu z pozice těchto dvou módů
vnímání?
Pán Ježíš Kristus: Je potřebné vám připomenout dvě důležité věci: Jednou je
stav Stvoření a druhou je proces Stvoření. Následující cyklus je v Mém
Absolutním Stavu, ne však v jeho procesu. Proto je, ale ne ještě ve svém
procesu. Je pouze ve svém stavu. Stav nepojímá myšlenku minulosti,
přítomnosti a budoucnosti. Proces ano. Stav je objektivním módem vnímání a
proces je módem subjektivním. Ve mně jsou vždycky oba. Vždyť, jestliže
vyvstane potřeba, přesunu všechno potřebné z jeho stavu do jeho procesu.
V nitru každé sentientní entity, jelikož je sama sobě autonomním vesmírem, je
vzhledem k relativním podmínkám toho individualizovaného a zosobněného
vesmíru stav pojímán jako jeho proces. Ve vztahu ke Mně je takový jedinec ve
svém procesu. V nitru sebe sama, jak je to vidět z jeho/jejího vlastního
sebevnímání, je v režimu svého vlastního stavu, reflektujíce Můj Absolutní Stav
ve svém vlastním relativním stavu. Vždy, když je takový jedinec obrácen do
sebe sama, je ve svém vlastním stavu. Vždy, když obrátí svou pozornost mimo
sebe, je ve svém procesu. Ve stavu jeho/jejího nitra nejsou aplikovatelné žádné
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časové faktory. Jednoduše řečeno, on/ona je – tečka. Avšak ve chvíli, kdy se
přesune ze stavu pohroužení do sebe nebo ze svého vlastního stavu nitra do
stavu zevnějšku nebo k někomu nebo něčemu jinému, přesně v tom okamžiku
se stane svým vlastním procesem. Výchozím bodem všeho je vždy stav. Jeho
manifestace mimo ten stav se stává jeho realistickým procesem. Zatímco
v samotném stavu nejsou možné nebo myslitelné nijaké kategorie času a
prostoru, veškerý proces samotný je postaven na faktorech časoprostorových
kategorií. Jinak byste nemohli navazovat vztah. Aby byl jakýkoli vztah
smysluplný a postřehnutelný, musí mít dojem, že je navazován odněkud nebo
od někoho k něčemu nebo někomu mimo svůj stav. A protože v procesu toho
vztahu existuje jisté plynutí, zaznamenání toho, že je ten vztah zahájen, trvá
nějaký čas.
Co se tedy stane, až bude stav následujícího cyklu ve Mne přesunut ze svého
stavu do svého procesu, kdy se stane svou vlastní realitou jak v objektivním, tak
i v subjektivním módu vnímání reality? Protože kvalita a obsah toho cyklu nemá
nijakým způsobem absolutně nic společného se žádným jiným cyklem
v jakémkoli módu, samotnou svou povahou, strukturou a dynamikou anuluje
jejich aktuální jsoucno a bytí. Jednoduše řečeno, všechny ty cykly se všemi
jejich zkušenostmi a událostmi a se vším, co obsahují, budou umístěny do
Univerzality povšechnosti pro věčné uchování. Protože Univerzalita
povšechnosti je samostatná, diskrétní a autonomní entita, nic, co v sobě
obsahuje, nemůže mít nijaký účinek nebo vliv na cokoliv nebo kohokoliv,
co/kdo je mimo její sféru a atmosféru. Jen po vstupu do ní se obsah zpřístupní
každému, kdo do ní vejde s přesně definovaným a přesně stanoveným účelem.
Vzpomínky na jejich předcházející jsoucno a bytí budou všem sentientním
entitám odňaty, aby takové vzpomínky nenarušovaly nic, co bude obsaženo
v novém cyklu. Takové vzpomínky budou taktéž v Univerzalitě povšechnosti.
Vždycky, když bude z jakéhokoli důvodu potřebné vyvolat cokoliv z ostatních
cyklů nebo z vašich vlastních bývalých osobních a individuálních zkušeností,
bude vám dovoleno vejít do Univerzality povšechnosti a v rámci jejích mezí
budete moci dosáhnout vašich cílů bez jakýchkoli problémů a bez rušení
kohokoliv mimo tyto meze.
Při pohledu na strukturální uspořádání multivesmíru z této perspektivy je
zřejmé, proč bylo v jednom z předcházejících Dialogů uvedeno, že nic,
absolutně nic nelze přenést nebo přesunout ze žádného cyklu do toho
následujícího. Kdyby mělo být cokoli vůbec přeneseno do následujícího cyklu,
poskvrnilo a otrávilo by to čistotu obsahu toho cyklu uvědomováním si něčeho,
co se týkalo ne-života negativního stavu a lidského ne-života. Nezapomínejte na
jednu věc: Dokonce, i kdybyste do následujícího cyklu měli přenést něco
pozitivní a příjemné, bez toho, abyste to modifikovali a odstranili z toho
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všechno, co se týkalo povahy a kondice, za které se to stalo, ještě stále byste
přenášeli něco, co je příznačné nekompletní a neúplnou přirozeností. Do
následujícího cyklu byste tedy přenášeli něco, co tam nepatří a co bylo získáno
za podmínek paralelní koexistence pozitivního stavu versus negativního stavu.
V podstatě, v samotné přirozenosti nekompletnosti a neúplnosti jsou ukotveny
otisky prvků negativního stavu a lidského stavu, samotným faktorem toho
ukotvení byste do následujícího cyklu přenášeli něco z negativního stavu.
Protože v tom něčem se odráží celková pseudopřirozenost negativního stavu a
lidského stavu, přenášeli byste do toho cyklu veškerý negativní stav. Jak víte,
pravidlem je to, že jakákoliv část celku obsahuje všechny aspekty svého celku,
protože celek se skládá ze svých částí. Z toho vidíte obrovské nebezpečí
takového přenesení nebo přesunutí. Je to jako hra s ohněm. jestliže se s ním
hrajete příliš dlouho, v jednom bodě se popálíte. Dokonce vás může úplně
zničit. Takové jsou kontaminující účinky každé částice negativního stavu a
lidského stavu.
Ze všeho, co bylo řečeno výše, vidíte důvod, proč nelze ze žádného
z předchozích cyklů nic přenést, přemístit nebo přesunout do toho následného
cyklu a proč musí být všechno, co se nachází v jejich sféře a atmosféře,
umístěno do Univerzality povšechnosti; a proč musí být Univerzalita
povšechnosti uzavřena v rámci svých vlastních mezí bez toho, aby měla jakékoli
spojení s čímkoli nebo s kýmkoli v tom novém cyklu. Jen za takového typu
podmínek by mohla být nastolena plnost a kompletnost pravého života
pozitivního stavu.
Jak z uvedeného vidíte, poprvé činíme jasný rozdíl mezi plností a kompletností
života jako takového a mezi plností a kompletností pravého života pozitivního
stavu. Tyto dva mají zřetelně rozdílnou povahu. Zatímco život jako takový má
všezahrnující, všeobecnou konotaci jako zdroj každého nebo všeho živého a
žijícího a zatímco tento je Absolutní Kondicí JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM –
Mne, pravý život pozitivního stavu je derivátem a formou manifestace Života
jako takového nebo Mého Absolutního JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM. Pravý
život pozitivního stavu je absolutně závislý na Životě jako takovém, jaký je ve
své Absolutní Kondici – ve Mně, zatímco Život jako takový nezávisí na nikom
nebo na ničem, protože jsem to Já. Jak víte, Já jsem v Absolutním Stavu a
Procesu Absolutní Nezávislosti.
Současná duchovní situace je taková, že si od vás vyžaduje, abyste poznali toto
zásadní odlišení. A i když jsme v minulosti často hovořili o životě jako takovém a
o pravém životě pozitivního stavu, ještě nikdy jsme se nezmínili o tom, že život
jako takový není ve své plné a kompletní manifestaci. Hovořili jsme pouze
výslovně o nekompletnosti a neúplnosti pravého života pozitivního stavu.
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Tajemství této záhady bylo zakotveno ve faktu jen nedávno zjeveném, že na
základě dohody všech nikdo nežije plný a kompletní život, a tudíž jejich
současný typ života po ukončení aktuálního cyklu čau/stavu/procesu vyprší.
Důvod této situace nebo dohody byl zjeven výše. Nyní je však čas, abyste
poznali tyto záhady a jejich tajemství. Momentálně existující duchovní vývoj je
zralý na toto zjevení. A vy, jako Moji praví představitelé na planetě Nula,
dostáváte tyto informace spolu se všemi ostatními v pozitivním stavu i jinde,
abyste připravili lidstvo a všechny ostatní umístěné v ne-životě negativního
stavu na jejich budoucí spasení. Tím, že máte tyto informace k dispozici, jak
tato slova čtete, stávají se vlastnictvím nevědomých částí lidské zásobárny
poznání, jakož i zásobárny poznání veškerého negativního stavu, jež budou
z této zásobárny v příhodné době vytaženy a přeneseny do jejich vědomého
uvědomění, poskytujíce jim příležitost získat skutečnou pravdu o všech těchto
věcech a na základě toho zrušit volbu jejich typu ne-života. Důležitost tohoto
zjevení nelze dostatečně zdůraznit. I když vypadá na první pohled příliš
neprakticky a příliš teoreticky a abstraktně, mohu vás ujistit, že jeho skutečný,
konkrétní a hmatatelný vliv na všechny bude nezměrný.
Peter: Jak uvedeš do souladu Tvé prohlášení učiněné v Dialogu 130 s tím, co jsi
práv uvedl výše? Dovol mi citovat Tvé prohlášení z Dialogu 130: Na druhou
stranu, jak si pamatujete, struktura, povaha, dynamika a manifestace
předcházejících a následujících cyklů, které neobsahují nic, co se týká ne-života
negativního stavu, lidského ne-života a jejich eg, by mohly být ponechány
v otevřených vzpomínkách nebo paměti každého. Když vstoupí do Univerzality
povšechnosti z pozice všech ostatních cyklů, kromě současného, nevstupují do
stavu separace a izolace. Proto by jejich vzpomínky neměly na nikoho žádný
rušivý dopad. Ve skutečnosti by takové vzpomínky všichni uvítali, protože by
zlepšily jejich individuální životy – v čistě pozitivní konotaci, neobsahujíce nic, co
se týká negativního stavu a lidského ne-života – procesem sdílení takových
vzpomínek s nimi. Není toto prohlášení v rozporu s uvedeným prohlášením
týkajícím se této záležitosti?
Pán Ježíš Kristus: Na první pohled by to tak vypadalo. Ve skutečné realitě
tohoto uspořádání ale na to musíte nahlížet z typického hlediska metafyzické
kosmologie. Jak sis všiml v prohlášení Dialogu 130, je zřejmé, že předcházející
cykly neobsahovaly nic z ne-života negativního stavu a lidského ne-života.
Nebyly ve stavu separace a izolace. V těch cyklech byly takové stavy jen
v podmínkách potenciálnosti, ne však ve skutečnosti. Proto byly ve stavu
integrace a sjednocení. Jak si pamatujete z metafyzické kosmologie, abyste
vynalezli, zfabrikovali, aktivovali, nastolili a manifestovali cokoli vůbec obsažené
v povaze, struktuře, dynamice a procesu negativního stavu a jeho lidského neživota, bylo nezbytné zrušit (dočasně nebo doposud) stavy integrace a
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sjednocení, a namísto toho nastolit stavy izolace a separace. Protože stavy
integrace a sjednocení jsou ryze pozitivní přirozenosti, jejich představa jako
taková by mohla být využita, jestliže to bude potřebné a nutné, během procesu
hodnocení strukturálních typů integrace a sjednocení, o kterých by se
uvažovalo při budování následujícího cyklu. Jak je však zřejmé z výše
uvedeného prohlášení v tomto Dialogu (150), abyste to učinili, museli byste
modifikovat a odstranit z těch cyklů všechno, co se týká povahy a podmínek, za
kterých fungovaly v jejich vlastním druhu sjednocení a integrace. Jinými slovy,
museli byste z nich odečíst všechno, co se týká záležitosti potenciálnosti
vynalézt a zfabrikovat negativní stav, jakož i představu bytí v neúplnosti a
nekompletnosti života jako takového a v tom druhu života pozitivního stavu, za
kterého působily a fungovaly.
Během zaznamenávání Dialogu 130 byla duchovní situace taková, že
obsahovala potřebu zhodnotit vůbec všechno, co bylo integrální složkou
předcházejících cyklů. V průběhu toho hodnocení bylo objeveno něco, co se
týkalo záležitosti integrace a sjednocení. Prezentovalo se to sentientním myslím
k uvážení a možnému využití během rozvoje budovatelských plánů pro
následující časový cyklus (až na to přijde čas). Z pozice toho hodnocení se v tom
čase/stavu zdálo být dobrým nápadem vzít ty představy a zahrnout je do
procesu budoucího rozvoje těch plánů. Jak ale docházelo k dalšímu
duchovnímu vývoji a progresi a jek probíhal proces zjevování některých
tajemství a záhad (jež jsou obsaženy například v tomto Dialogu), v procesu
jejich hodnocení začalo být zřejmé, že mnohem lepším řešením v tomto ohledu
by bylo nevyužít nic ze žádného z předcházejících cyklů, kvůli ideji
nekompletnosti a neúplnosti, ze které působily a fungovaly.
Aby byla v této věci vykonána správná a náležitá volba, každému bylo nutné
poskytnout představu, že určité věci, týkající se stavu integrace a sjednocení, by
mohly být po odečtení všeho, co se týkalo podmínek, za kterých byl jejich život
nastolen (neúplnost a nekompletnost), vzaty v úvahu v procesu budoucího
plánování budování následujícího cyklu. Jen co každý uvážil tuto možnost a jen
co byly zaznamenány další Dialogy, všem začalo být jasné, že nebude potřeba
ponechat nic z těch cyklů, aby to bylo použito na cokoliv, co se týká
následujícího cyklu.
Jak vidíte z uvedeného příkladu, poskytuje vám to velice dobrou představu, jak
může dojít ke změnám a jak se projevují a využívají principy duchovního
pokroku; a jak umí a může každý změnit svůj názor na cokoli vůbec. Toto je
jedním z důležitých důvodů, proč je dovoleno, aby docházelo k takovým
zdánlivým kontradikcím nebo rozporům dokonce i na platformě těchto Dialogů.
Je to, kromě mnoha jiných věcí, za účelem jasné ilustrace a demonstrace
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tohoto důležitého duchovního faktu. Také to napomáhá tomu, abyste se
vyhnuli upadnutí do dogmatického, strnulého a stagnujícího stavu, pokud jde o
principy duchovního pokroku nebo o duchovní záležitosti všeobecně.
Kromě toho, a to je nejdůležitější, prohlášení v Dialogu 130 mluví o získání těch
podmínek, týkajících se předcházejících cyklů, z Univerzality povšechnosti, a ne
o jejich ponechání přímo v jejich vzpomínkách, které budou mít během
následujícího cyklu. V tomto smyslu tedy neexistují žádná protiřečení mezi tím,
co vám bylo oznámeno v Dialogu 130, a mezi tím, co vám bylo oznámeno
v tomto Dialogu.
Peter: Jaké smysluplné a plodné zjevení! Nejsem schopen dostatečně Ti
poděkovat za všechno, co jsi nám oznámil v tomto, jakož i ve všech ostatních
Dialozích, od úplně prvního až po současný. Je ještě něco, co bys chtěl dodat
nebo co bys nám chtěl oznámit na platformě tohoto Dialogu?
Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. A rádo se stalo. Je Mi potěšením povědět Mým
dětem o všech těchto věcech. Nuže, Petře, tímto 150. Dialogem uzavřeme
druhý díl vedení našich dialogů. Jak bylo uvedeno předtím, ukončení aktuální
fáze probíhajícího posunu je spojeno s dokončením druhého dílu Dialogů.
Mohu vás ujistit, že dnes došlo k tomuto ukončení. Jak bylo uvedeno výše, na
této křižovatce ukončení je před otevřením další fáze zahájena přechodná
perioda.
Během této přechodné periody bude nezbytné podniknout jisté věci; umožnit
manifestaci určitých událostí; učinit jisté kroky; učinit jistá rozhodnutí; vykonat
jisté důležité volby; podstoupit určitá posouzení a ohodnocení; do hloubky
studovat všechno, co je obsaženo v těchto Dialozích a v Mém Novém zjevení
všeobecně; vést jisté důležité diskuse mezi sebou; zakusit určité události
v některých vašich osobních a individuálních životech ; a uskutečnit mnoho
dalších důležitých věcí, které se stanou zřejmými, jak budete pokračovat ve
svých životech během tohoto přechodného období.
Další fázi tohoto posunu nelze zahájit, dokud se všechny tyto věci neuskuteční.
Jak bylo uvedeno dříve, navenek možná nebudete pociťovat žádné zjevné
změny ve svém lidském životě. Někteří z vás mohou a někteří z vás nemusí.
Nebo, někteří z vás se nebudou cítit příliš odlišně a někteří z vás pocítí ohromné
rozdíly. Ať už to bude tak či onak, pamatujte si, jak vám bylo naznačeno výše, že
tak to má být v každém jednotlivém případě vašich individualizovaných a
zosobněných životů. Nebylo by pro vás vhodné, abyste zažili nebo abyste
procházeli něčím lepším nebo jiným.
Abyste měli přechod tímto vším značně usnadněn, prosím vás, přijměte tyto
skutečnosti ve vší své skromnosti, pokoře a poníženosti. Jinak by se váš život
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mohl nesmírně zkomplikovat. Od vás se nyní vyžaduje, abyste plně akceptovali
tato fakta bez ztěžování si na svou situaci, ať je jakákoliv – ať už duchovní,
duševní, fyzická, vztahová, manželská, společenská, profesní, nebo jakákoli jiná.
O svou situaci se můžete podělit s kýmkoliv, s kým chcete, a s kýmkoliv, kdo je
ochoten naslouchat vašim problémům, ale bez jejich vnucování komukoliv a
bez toho, abyste byli ohledně nich zatrpklí, rozhořčení a rozčarovaní. Účelem
takového sdílení bude ilustrace a demonstrace vašeho plného a
bezpodmínečného přijetí vaší situace a jejích problémů, ukazujíce všem, že
máte plnou důvěru, víru a spolehnutí se na Mou Božskou Prozřetelnost a že
takové věci jsou dovoleny z velmi dobrého důvodu. A že jsou ve vašem případě
dovoleny ne jako nějaké prostředky trestu nebo odplaty za něco, co jste udělali
špatně nebo co jste si nesprávně zvolili, ale jednoduše proto, neboť duchovní
potřeby si od vás vyžadují, abyste tím vším prošli, a také proto, neboť jste s tím
vším souhlasili, i když nemáte žádné zjevné nebo vědomé vzpomínky, že je
tomu tak. Jestliže to tak uděláte, budete skutečně reflektovat skutečnost, že
jste Mými pravými představiteli na planetě Nula.
Bude vedení našich Dialogů pokračovat třetím dílem? Všechno to bude záviset
na tom, co se bude dít během tohoto přechodného období a jaké budou
potřeby nové fáze tohoto posunu. Mohou, ale také nemusí. Závisí to také na
tvé osobní situaci a stavu, Petře, stejně jako na tvém fyzickém zdraví a na
volbách, které budou učiněny na naší straně bariéry. Je dobré se připravit na
obě možnosti. Během přechodného období budeš muset absolvovat určité
aktivity, střetnout se s určitými zkušenostmi, připravit určité důležité duchovní
podmínky všude, kde se během té doby ocitneš – ať už ve fyzické, nebo
duchovní doméně. To, jaké budou, není možné dopředu zjevit. Stanou se
zřejmými, až se ocitneš v jakékoliv situaci a kondici, ve kterých se ocitneš
v každém časovém okamžiku.
Zatím, abys nasbíral duchovní, duševní a fyzickou sílu, která byla značně
vyčerpána naším nedávným intenzivním vedením dialogů (byly tomu věnovány
veškeré energie, které jsi měl k dispozici), přestaneme s uváděním jakýchkoli
dalších Dialogů. Nejen ty, ale všichni jejich čtenáři potřebují přestávku, aby je
mohli do hloubky prostudovat a pouvažovat o jejich obsahu a významu. Během
následujících dvou-tří měsíců, co bude trvat přechodné období, buď ti nebudou
přicházet nijaké dialogy, nebo, pokud někdy během tohoto přechodného
období přijdou, až do podzimu nebudou nikomu k dispozici.
Jestliže po přechodném období nebudou přicházet nijaké Dialogy nebo jestliže
k nim nedojde během přechodného období, bude to znamenat důležitý posun
ve struktuře Stvoření i pseudostvoření, který si bude od vás všech vyžadovat,
abyste zaujali zcela odlišnou pozici. Ve tvém případě, Petře, to bude znamenat,
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že buď budeš odvolán z planety Nula, nebo ti bude přidělena nějaká jiná
duchovně důležitá činnost. Ať to bude tak či onak, bude to tak, jak to má být.
Jak bylo uvedeno předtím, nic jiné nebo lepší by nefungovalo.
Pokud bude potřebné zaznamenat nějaké další Dialogy otevřením třetího dílu
našich Dialogů, dám ti vědět, nebo prostřednictvím tvé intuice budeš vědět, že
je čas pokračovat v té práci. Zatím odpočívej, neznepokojuj se, těš se ze svého
života, buď veselé mysli a připrav se na následující akce – ať by byly jakékoliv.
Přerušuji vedení našich dialogů. Nyní jdi v pokoji.
Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento hluboký Dialog. I když si plně uvědomuji
potřebu této důležité přestávky, přesto všechno mě trochu rmoutí poznání, že
už nebude docházet k žádným dalším dialogům – alespoň po nějakou dobu,
pokud vůbec.
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Postskriptum k Dialogům s Pánem Ježíšem Kristem
11. července 2001
Pán Ježíš Kristus: Ačkoli, Petře, se nacházíš v extrémně oslabeném a nanejvýš
vážném fyzickém stavu z typického lidského medicínského hlediska nejsi
schopen dělat nic, jen ležet v posteli, s vracejícími se bolestmi, neustálou
dušností a utrpením všeobecně, přesto všechno bych tě chtěl ve vší skromnosti,
poníženosti a pokoře požádat - samozřejmě, jen pokud jsi schopen a ochoten to
udělat - abys oznámil všem Mým pravým představitelům nebo čtenářům a
praktikantům Mého Nového zjevení následující připomínky. Ty i oni můžete
považovat tyto připomínky za uzavření Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem obou jeho dílů. Jsi ochoten pokračovat, i když je to pro tebe nesmírně obtížné?
Peter: Ano, jsem ochoten a udělám, co je v mých silách, i když to půjde pomalu.
Pán Ježíš Kristus: Jsem ti vděčný za tvou ochotu chtít to udělat. A je v pořádku,
že to půjde pomalu, dokonce i kdyby to trvalo několik dní. Nuže, začněme
určitým vysvětlením tvé potřeby být v procesu umírání nebo, abych byl
přesnější, být v procesu umírání tvého fyzického těla. Jak víš, nejenže máš
rakovinu ve zbytku tvé plíce, ale tvá rakovina je unikátní a mimořádně vzácná.
Je to velice hrůzu nahánějící, odolávající každé dostupné lékařské léčbě nebo
jakýmkoli jiným formám léčby. Jak tě upozornil jeden z tvých lékařů, je to velice
ošklivá rakovina a nikdo z lékařů, kteří tě léčili (dohromady čtyři), s ní neměli
žádnou zkušenost a nikdy neviděli nic podobného během veškeré jejich praxe.
Toto není v žádném případě náhoda.
Je mnoho důvodů, proč jsi ve stavu, v jakém od listopadu 1999 jsi. Většina
z těchto důvodů nemůže být zjevena, dokud se nevrátíš domů do duchovního
světa. V této době může být zjeveno pouze několik důvodů. Jeden z těchto
důvodů byl předtím uveden při několika příležitostech během zaznamenávání
našich Dialogů. Zopakujme si ten důvod: Účelem tvého mimořádného stavu,
který ti způsobuje nesmírné utrpení a trápení, je ilustrace a demonstrace
negativnímu stavu, že bez ohledu na to, v jakém jsi stavu, bez ohledu na to,
kolik bolesti, utrpení a trápení na tebe uvalí negativní stav, za žádných
okolností, nijakým způsobem nikdy nepřestaneš být oddaný Mně, Mé věci a
pozitivnímu stavu všeobecně. Vždycky budeš Mým věrným a loajálním
služebníkem. Jedním z hlavních důvodů, proč tě negativní stav tak pronásleduje
a způsobuje ti toto nesmírné utrpení, bolest a trápení, je to, aby tě přinutil
veřejně odmítnout Mě a Mé zjevení a aby ses poddal a prohlásil, že kvůli tomu
utrpení už více nebudeš považovat Mě a Mé zjevení za pravdivé a pravé,
obsahující Mé Absolutní Slovo. Představitelé negativního stavu by nic nechtěli
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více, než dosáhnout svého cíle ohledně tebe. Kdyby ses měl vzdát Mě a Mého
Nového zjevení, považovali by to za jedno z největších vítězství, jaké by kdy
dosáhli. Dovedeš si představit, jak jsou vzteklí a zklamaní, když vidí, že ve svém
úsilí v tomto ohledu totálně selhali?
Další důvod tvého utrpení má čistě duchovní konotaci. Má něco společného
s tím, co ti bylo naznačeno v jednom z posledních Dialogů (ve druhém dílu)
ohledně mučednictví. Jak víš, jsi transmiterem Mého Nového zjevení. Jako
takový spadáš do kategorie všech těch, kteří byli během historie lidstva v pozici
přenášení a zaznamenávání všeho, co je obsaženo v křesťanské Bibli a ve všech
ostatních takzvaných svatých knihách. Také ty spadáš do kategorie všech těch,
kteří měli jako první nést Mé Slovo a kteří Jej měli praktikovat ve svých životech
a kteří byli proto mučeni, vražděni a požíráni lvy.
Jak jsi si vědom, když jsem byl na planetě Nula, bědoval jsem nad skutečností,
že všichni Moji poslové, jež v těch dobách nazývali Mými proroky, které jsem
poslal na vaši planetu, byli zavražděni nebo ukamenováni. Nikdo z nich neunikl
tomuto osudu. Taktéž byli zavražděni nebo ukřižováni i Moji učedníci,
s výjimkou apoštola Jana, který zemřel ve vyhnanství na ostrově Pathmos, a
Swedenborga, který zemřel z přirozených příčin. Nuže, mnohokrát ses ptal sám
sebe, proč jsem dovolil, aby všichni ti Moji služebníci zemřeli takovým
příšerným způsobem a proč jsem je nezachránil před jejich strašnými potížemi.
A tato záležitost se týká i tebe, Petře.
Nuže, dovol, abych ti něco řekl: S tím, že má někdo ode Mne poslání být
transmiterem a zapisovatelem Mého Slova v rámci ne-života negativního stavu
a lidského ne-života, v jakékoliv formě a podmínkách, je také neoddělitelně
spojena dohoda podstoupit tento způsob fyzické smrti svého těla. Hlavním
důvodem této dohody je fakt ilustrace a demonstrace všem ve jsoucnu a bytí i
pseudojsoucnu a pseudobytí, za prvé, že život není vlastností těla, do kterého
lidé vkládají tolik nadějí a úsilí, ale že je vlastností nezničitelného ducha a jeho
duše; a za druhé, že negativní stav a všichni jeho poskoci a představitelé nemají
absolutně žádnou kontrolu nad skutečným a pravým životem, zakořeněném
v duchu a duši jakékoliv sentientní entity. Protože lidské tělo je jejich
vynálezem, jen to tělo mohou ovlivňovat a vyvolat v něm stav, jaký chtějí. Na
základě původní vzájemné dohody mezi Mnou a nimi byla aktivátorům a
realizátorům negativního stavu odevzdána kontrola nad něčím, co jsem
nestvořil Já, ale co bylo nimi zfabrikováno - nad typickým lidským tělem. A
jelikož Moji poslové či proroci byli ve svých rolích, nebo ve tvém případě, Petře,
protože jsi transmiterem Mého Nového zjevení, byli oni i ty jsi nanejvýš
výrazným terčem poskoků negativního stavu, do té míry, že jsou ve své
zuřivosti a zlomyslnosti schopni zabít tvé tělo jakýmkoliv jim dostupným
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způsobem. ostatní lidé, kteří nejsou v této kategorii, je příliš nezajímají, protože
nepředstavují takové nebezpečí jako ty, Petře, a všichni ostatní, kteří byli
během historie lidstva v podobné roli jako ty.
Ostatní lidé, kteří mají smrtelné nemoci, nejsou ve stejné kategorii, protože
jejich stav je způsoben nějakými jinými, typickými lidskými faktory (takovými
jako například odplata za falešnou duchovnost či za nějaké jiné duchovní a
duševní faktory, nebo za nevhodné a nezdravé životní styly, které vedli).
Třetím důvodem jejich a tvého stavu, Petře, je něco, co se týká mystických a
tajemných faktorů, které mají něco společné se vzetím kříže na sebe za mnohé.
Toto je reflexí Mého nesení kříže nepravosti a takzvaných hříchů veškerého
negativního stavu a lidstva. Jediný způsob, jak řešit tuto situaci, bylo zemřít pro
to a následně být vzkříšen z mrtvých. Jednoduše řečeno, neexistuje žádný jiný
možný výsledek nesení takového kříže. A protože se tady zabýváme takzvanými
hříchy či nepravostmi a protože ony jsou životem (pseudoživotem) negativního
stavu, a také, protože jedinými uskutečnitelnými metodami negativního stavu,
pokud jde o všechny Moje posli nebo proroky nebo transmitery Mého Slova, je
jejich a tvé, Petře, mučení během vašeho fyzického umírání, je zcela zřejmé,
proč musíte všichni jít cestou, kterou každý svým vlastním způsobem jdete.
V současné době jsou, samozřejmě, metody a taktiky negativního stavu jiné,
než byly v dávných dobách nebo v Mých dobách, když jsem byl na planetě Nula,
a krátce po Mém fyzickém odchodu. V současnosti negativní stav vůči tobě,
Petře, využívá něco, co je zdánlivě humánnější a přijatelnější a co se projevuje
v podobě smrtelné nemoci, která má mimořádnou formu a průběh.
Integrální součástí tohoto kříže, který ses dohodl nést, je něco, co je obsaženo
v některých vzkazech, které jsi dostal od některých Mých pravých představitelů
- čtenářů a praktikantů Mého Nového zjevení přenášeného tebou, Petře.
vyjádřili ti svou vděčnost a uznání za to, že jsi souhlasil podstoupit své utrpení
také za ně, aby byli takového utrpení ušetřeni. V tomto předpokladu je
obsaženo zrnko pravdy. Jsi jim velkým příkladem a souhlasil jsi s tím, že na sebe
vezmeš břemeno problémů, které všichni mají. Ne v tom smyslu, že bys jim
odňal jejich problémy převzetím všeho, čím musí každý projít svým vlastním
individualizovaným, zosobněným a nekonečně jedinečným a odlišným
způsobem a stylem, ale v tom smyslu, že dláždíš cestu ke zvládání jejich
vlastních problémů a k tomu, aby byli schopni nést svůj vlastní kříž mnohem
snadněji a aby byl pro ně mnohem snesitelnější. Toto je jeden z mnoha aspektů
tvého osudu, Petře, na této planetě.
A nyní uzavřeme toto téma a věnujme se něčemu jinému. Než se však tomu
budeme věnovat, musíš si udělat přestávku, Petře.
Peter: Nuže dobrá, udělám.
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Pán Ježíš Kristus: Pokračujme. Jestliže pečlivě analyzuješ způsob, jakým je
strukturováno Mé Nové zjevení a jestliže jej porovnáš se všemi minulými či
Starými zjeveními, všimneš si nápadných rozdílů. Tyto rozdíly jsou znatelné
nejen ve struktuře, ale i v jejich obsahu. Ani jedno z minulých či Starých zjevení
neobsahovalo byť i jen vzdáleně nic, co je zjeveno v Mém Novém zjevení. Toto
není náhoda. V tomto ohledu nemohlo být zjeveno nic, dokud nedošlo k Mému
Prvnímu příchodu na planetu Nula, a zejména dokud nebyla získána Má Nová
Přirozenost. V zásadě můžete říci, že zjevení všech idejí Mého Nového zjevení
bylo/je podmíněno Mojí Novou Přirozeností. Se zjevením, které bylo
poskytnuto skrze Swedenborga, je situace trochu jiná. Některé z idejí, které
jsou obsaženy ve Swedenborgových knihách, týkajících se duchovních
záležitostí, můžete považovat za revoluční (i když některé ideje jeho takzvaných
vědeckých knih, které byly napsány dříve než duchovní knihy, by bylo možné
považovat také za revoluční). Ze Swedenborgových spisů lze odvodit dvě
nejdůležitější a nejrevolučnější ideje v nich obsažené. První a nejdůležitější a
nejrevolučnější ideou, která vyvrátila ohavnost křesťanské nejsvětější trojice,
bylo prohlášen, že existuje jen jeden Bůh a že tím Bohem jsem Já - Pán Ježíš
Kristus. Toto prohlášení bylo něco, co bylo v rozporu se všemi tradičními
učeními křesťanských dogmat a doktrín. Dříve, než bylo poskytnuto zjevení přes
Swedenborga, nebylo nic takové k dispozici nebo proklamováno.
Druhou nedůležitější a nejrevolučnější ideou bylo Swedenborgovo prohlášení,
že doslovný smysl křesťanské Bible (a klidně můžeme dodat, že to samé platí o
všech takzvaných svatých knihách všech ostatních náboženství) obsahuje pouze
zdánlivou pravdu, ale ne skutečnou pravdu. Jinými slovy, podle naší moderní
terminologie můžeme říci, že doslovný smysl křesťanské Bible a všech ostatních
takzvaných svatých knih neobsahuje vůbec žádný smysl. A nejenže ony
neobsahují vůbec žádný smysl, ale jsou zavádějící a protichůdné. Tady však
dochází u Swedenborga k vážnému problému, který je v protikladu k tomuto
revolučnímu prohlášení. Ačkoli jasně prohlásil, že doslovný smysl Bible
neobsahuje žádné skutečné pravdy, zároveň tvrdil, že všechny doktríny a
dogmata církve musí být odvozeny z jejího doslovného smyslu. Nuže, copak je
to za logiku? Jestliže podle naší terminologie doslovný smysl nemá vůbec nijaký
smysl, potom v tom případě, logicky řečeno, všechny doktríny a dogmata
jakýchkoli církví na vaší planetě nebudou mít taktéž nijaký smysl. A o toto se
skutečně jedná. Toto je důvod, proč bylo v Novém zjevení Pána Ježíše Krista
prohlášeno, že všechny náboženské systémy na vaší planetě neobsahují nic jiné
než zkreslení a falzifikace o všem, a ne pouze o Mé Absolutní Přirozenosti.
Komičnost této nesmyslné situace lze vidět v dogmatech některých ortodoxních
církví v Rusku a v některých katolických církvích v Evropě, které bláznivě hlásají,
že Bůh vás může inspirovat a oznámit vám cokoli vůbec, jen když sloužíte mši ve
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starodávném slovanském nebo latinském jazyce (katolická církev). Nejsem
schopen hovořit k lidem jejich vlastními jazyky a jejich příslušnými dialekty, ať
by byly jakékoliv? Koneckonců, dokonce i tyto pošetilé církve a jejich praktiky
připouštějí, že jsem Absolutní. Jestliže jsem doopravdy Absolutní - což skutečně
jsem - v tom případě, jak to, že nejsem schopen hovořit s vámi na vaší vlastní
úrovni, vaším vlastním jazykem nebo jeho příslušnými dialekty? Není Absolutno
všezahrnující? Takovými bláznivými praktikami Mě tyto církve s jejich
pomatenými dogmaty a doktrínami degradovaly na úroveň relativní bytosti.
Jakým omezujícím a omezeným Mě dělají!
Kromě toho, jak to, že Swedenborg byl známý vědec své doby a že ve
vědeckých knihách a vysvětleních použil to, co nazýváme intuitivní rozlišování,
logika, rozum, racionalita, intelekt, inteligence a všechny jejich derivace a
schopnosti, zatímco zároveň ve svých duchovních knihách tak neučinil?
Namísto toho se omezil při vysvětlování biblických prohlášení na citace
početných veršů roztroušených po celé Bibli. Vezměme si například jeho hlavní
díla jako Arcana Coelestia (nebeská tajemství), Apokalypsa vysvětlená,
Apokalypsa zjevená a Pravé křesťanské náboženství. Jak jsou strukturovány,
co se týká jejich obsahu? Nebo, abych byl přesnější, jaký typ potvrzení, ověření
nebo důkazu používá, aby zdůvodnil své výroky a prohlášení? Vezme jeden
biblický verš, vysvětlí jeden z jeho niterných duchovních smyslů a duchovních
souvztažností, které obsahuje, a potom pokračuje dál a použije četné další
biblické verše, v jejich doslovném smyslu, aby dokázal svůj názor. Podle našeho
moderního vyjádření je taková metoda vyloženě cyklická, protože když se
pokouší vysvětlit některý z těch dalších veršů, které využívá pro tento účel, opět
cituje původní verš, který vysvětloval při nějaké předcházející příležitosti. A
takto to pokračuje ve všech výše uvedených knihách.
Proč je to tak, že Swedenborgovi nebylo dovoleno použít v jeho duchovních
knihách stejnou metodologii, jakou používal ve svých vědeckých knihách?
Důvod tohoto spočívá v charakteru a dynamice jeho doby. V té době byla
křesťanská Bible považována za absolutní autoritu, nevyvratitelné,
nezměnitelné, nemodifikovatelné a nesporné věčné Slovo Boží, které nelze
nijakým způsobem zpochybňovat nebo o něm pochybovat, pokud jde o jeho
obsah a tvrzení. Jestliže jdete proti všemu, co učily a hlásaly křesťanské církve
ve svých pošetilých smysl nedávajících doktrínách a dogmatech, jak to dělal
Swedenborg, jediný způsob, jak může vaše tvrzení padnout na úrodnou půdu
nebo jak můžete každého přesvědčit o svých tvrzeních, bylo použití té samé
Bible a jejích výroků a prohlášení, kterých si tak velice ctily a výlučně využívaly
v takové míře pro všechny své životní účely. V opačném případě, kdyby měl
použít stejnou metodologii, jakou použil ve svých vědeckých knihách, negativní
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stav by mu udělal to samé, co dělá tobě, Petře. Nebo by byl jednoduše
zavražděn.
Ale na sklonku svého života na této planetě, ve své poslední knize Pravé
křesťanské náboženství popisuje vizi, kterou měl, ve které viděl krásnou
stavbu, na bráně které bylo napsáno v latině (Swedenborg napsal všechny své
knihy v latině) Nunc licet, což znamená „Teď je to dovoleno“. Dovoleno co?
Bylo dovoleno proniknout do mystérií a záhad duchovních záležitostí (nebo,
podle jeho vyjádření, do mystérií víry) pomocí intuitivního rozlišování, logiky,
rozumu, racionality, intelektu, inteligence a všech jejich početných derivací a
schopností. Samozřejmě, Swedenborg nepoužíval tyto termíny, namísto toho
používal termín „chápání“. Ale proniknout do něčeho pomocí chápání, a ne
slepé víry, znamená využít vlastní intelekt a všechny jeho schopnosti, protože
jakékoliv chápání je vlastností intelektu, logiky, rozumu a racionality. Toto je
ten důvod, proč parafrázujeme Swedenborgův výrok nebo obsah jeho vize.
Swedenborgovi však nebylo nikdy dovoleno použít nic takového charakteru
v žádném z jeho duchovních spisů. Nebylo to jeho rolí ani posláním. Namísto
toho na samém konci svého života předvídal, že někdy v budoucnu přijde
člověk, jenž bude přenášet Mé Nové zjevení a jenž v jeho obsahu a při
vyjadřování jeho idejí, zásad a všeho ostatního použije jen a pouze intuitivní
rozlišování, logiku, rozum, racionalitu, intelekt, inteligenci a všechny jejich
početné odvozeniny a schopnosti, a to zjevení bude vycházet z některých
důležitých, revolučních idejí Swedenborga - jako jsou například dvě ideje
uvedené výše.
Dovol Mi, Petře, abych ti pověděl, že ten člověk jsi ty a že to bylo tvou rolí a
pověřením ode Mne zavést tuto novou metodologii při vyjadřování duchovních
idejí nebo proniknout do jejich tajemství a záhad pro tyto moderní časy a stavy.
A v tomto ohledu děláš vynikající práci. A proto jsme ti Já i všichni ostatní
v multivesmíru nesmírně vděčni za užití této nové metodologie (nové pro
vyjadřování duchovních idejí) s maximální možnou precizností a
nevyvratitelnou přesvědčivostí. Vědomě nemáš ani ponětí, co to pro nás
všechny znamená - stejně jako pro všechny moje pravé představitele na
planetě Nula, kteří čtou a praktikují Mé Nové zjevení.
Jak vidíš, Petře, před tebou nebo předtím, než bylo dáno všem k dispozici Mé
Nové zjevení, a dokonce i v současnosti u těch, kteří ještě nejsou od Mého
Nového zjevení, vždy, když popisovali Mé údajné objevení se jim a způsob,
jakým jsem údajně s nimi hovořil, bylo to velmi nezvyklé. Jediný způsob, jakým
jsem s nimi hovořil, a toto zahrnuje také Swedenborga a všechny ostatní
sentientní entity, bylo prostřednictvím biblických veršů. Jednoduše řečeno,
citoval jsem Sebe nebo jsem říkal něco výlučně pomocí některého z veršů
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z křesťanské Bible. Jako kdybych nebyl Absolutní a všeobsáhlý! Jak Mě omezili
v Mé schopnosti hovořit s Mými lidmi jakýmkoliv způsobem, kterým si přeji!
Avšak před vaší dobou, Petře, to byl jediný způsob, kvůli výše uvedenému
postoji k Bibli, jak by přijali cokoliv, co jsem jim měl povědět. Mé Nové zjevení
však úplně odmítá tento způsob komunikace. Namísto toho je vyjádřeno
v myšlenkách běžné mluvy, jako když jeden muž či žena hovoří s druhým
mužem či ženou. Nic podobné nikdy předtím nebylo!
Proto tedy, kvůli tomuto umístění Mého Nového zjevení a toho, co obsahuje a
znamená, by nebylo moudré nutit Moje představitele nebo jim tvrdit, že musí
číst Bibli. pokud si tak nezvolí ze své svobodné vůle a volby, z nějakých jejich
vlastních důvodů, není už více potřeba to dělat. Abychom si zopakovali, co o
tom bylo řečeno ve Velké knize - Mé Nové zjevení nahradilo doslovný smysl
Bible, který nemá vůbec žádný smysl. Pro současnou dobu i pro budoucnost
můžete najít jediný pravý smysl jen a pouze v Mém Novém zjevení přenášeném
skrze Petra. Martina Kamradová z České republiky to krásně vyjádřila ve svém
výroku, který napsala na tvou žádost, Petře, který zní následovně (překládáme
jej z češtiny), „Všechno, co potřebujeme vědět z obsahu Bible V TÉTO DOBĚ, je
plně obsaženo v citacích z Bible, které jsou citovány v knihách Nového zjevení
Pána Ježíše Krista, které také náležitě vysvětluje jejich význam.“ A toto je
všechno, co je potřebné o této záležitosti povědět.
A nyní budeme hovořit o něčem důležitém, Petře. Než tak ale učiníme,
potřebuješ si dát delší přestávku.
Peter: Děkuji Ti velice za výše uvedené zjevení i za to, že jsi mi dopřál
odpočinek, než budeme pokračovat v přenosu. Teď si oddechnu, protože jsem
vyčerpán.
Pán Ježíš Kristus: Jsme zde, abychom učinili závěrečné poznámky a abychom
uzavřeli naše dialogy a celek Mého Nového zjevení.
Proto pokračuj: Jak víš, nebo lépe řečeno, jak nevíš, v historii lidstva, jakož i
v historii veškerého multivesmíru i zóny vymístění existovalo několik epoch –
v rámci a během tohoto konkrétního cyklu času/stavu/procesu. Nebudeme
zacházet do popisování povahy, struktury, obsahu a dynamiky těchto různých
epoch. Stačí říct, že každá taková epocha v sobě obsahovala početné, nanejvýš
významné a nanejvýš důležité posuny. Každý v sobě obsahoval početné,
nanejvýš významné a nanejvýš důležité kroky a milníky. Každá epocha a její
příslušné posuny, kroky a milníky byly řízeny velmi specifickou duchovní ideou,
uvolněnou z Mé Absolutní Přirozenosti, která během jejich plynutí určovala
jejich celkové klima a charakter. Každá epocha trvala obyčejně několik staletí –
podle vašeho vnímání času. Duchovní idea, která řídila každou takovou epochu,
určovala stupeň potřebného duchovního pokroku pro pozitivní stav a
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multivesmír všeobecně, a pseudoduchovního úpadku pro zónu vymístění, její
světy a planetu Nula.
Na planetě Nula byly vzhledem k přítomnosti Mých lidí přítomny oba faktory.
V životech Mých představitelů byly uplatňovány principy duchovního pokroku;
zatímco v životech agentů negativního stavu byly v platnosti principy
duchovního úpadku. Na druhou stranu, u typických lidí byla situace poněkud
jiná. Ti lidé, kteří projevovali ve svých životech, fungování a chování především
pozitivní vlastnosti, byli do určité míry řízeni principy duchovního pokroku;
zatímco ti lidé, kteří projevovali především negativní vlastnosti ve svých
životech, postojích a chování, byli řízeni principy duchovního úpadku. A takto
bychom mohli charakterizovat povahu každé epochy.
Jak bychom mohli popsat či charakterizovat povahu, strukturu a dynamiku
epochy, která je momentálně uvedena v činnost a ve které vy žijete? V procesu
jejího odvíjení také obsahovala mnoho nanejvýš významných a nanejvýš
důležitých posunů. V rámci těchto posunů se nacházely mnohé nanejvýš
významné a nanejvýš důležité kroky a milníky. Všechny určovaly, jak se budou
projevovat věci a události nebo jak budou odhalovat svou vlastní povahu,
strukturu a dynamiku. Ve velmi širokém a všeobecném smyslu, z čistě
duchovního hlediska (a toto je to jediné, co je v našem případě důležité), je
vaše epocha řízena především duchovními idejemi odrážejícími se v niterném
duchovním smyslu křesťanské Bible a dalších takzvaných svatých knih ostatních
náboženství na vaší planetě. V pozitivním stavu a ve veškerém multivesmíru
všeobecně byly účinně realizovány souvztažné faktory k niternému duchovnímu
smyslu těch knih, což tak každému poskytlo/poskytuje základ pro jeho/její
vlastní individualizovaný, zosobněný a nekonečně rozmanitý duchovní pokrok.
V zóně vymístění a ve všech jejích pseudosvětech byla tato epocha řízena
zejména zkresleninami a falzifikacemi všeho obsaženého v těch
souvztažnostech, nacházejících se ve zmíněných duchovních knihách. Tato
zkreslení a falzifikace, s jejich následnými zly a nepravdami, určovaly stupeň
duchovního úpadku, které zažívají zóna vymístění a její světy.
V lidském životě byla situace opět poněkud jiná v tom, že většina lidstva svou
duchovnost (pseudoduchovnost) založila a odvozovala výhradně z doslovného
smyslu zmíněných knih. Poněvadž doslovný smysl nikdy nedával vůbec žádný
smysl, ale je plný nesmyslů (nebo to je nesmysl), a poněvadž až do dob
Swedenborga nebylo v tomto ohledu nic další k dispozici, jejich duchovní rozvoj
byl určován výlučně jejich niternými sklony a úmysly, s jakými
přistupovali/přistupují k duchovním záležitostem a jejich rozmanitým ideám.
Čím více byly tyto sklony pozitivní a dobré, tím více byli ti lidé na straně
náležitého duchovního pokroku, jsouce tak ve větším souladu se zbytkem
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multivesmíru. Na druhou stranu, čím více negativní byly tyto jejich úmysly a
sklony, tím větší byl soulad s těmi činiteli, které nesly charakter zóny vymístění
a jejích početných světů.
Jak jste si vědomi, ke konci této epochy vzniklo a začalo existovat něco zcela
jiné. Za prvé, získal jsem Svou Novou Přirozenost, a za druhé, skrze Petra jsem
poskytl Mé Nové zjevení, jehož ideje pramení výhradně z Mé Nové Přirozenosti.
Má Nová Přirozenost a Mé Nové zjevení zvěstují nevyhnutelné ukončení
současné epochy a zahájení nové epochy tohoto cyklu času/stavu/procesu.
Toto není jen posun nebo krok, ale je to zahájení úplně nové, kvalitativně
odlišné epochy, která bude mít v sobě své vlastní početné nanejvýš důležité a
nanejvýš významné posuny, v rámci kterých se budou nacházet mnohé
nanejvýš důležité a nanejvýš významné kroky a milníky. Jejich povaha, struktura
a dynamika bude v souhrnu určena něčím zcela jiným, než tomu bylo
v předcházejících epochách v rámci současného cyklu času/stavu/procesu.
Dovolte Mi, abych učinil velmi důležité a významné prohlášení: V okamžiku,
kdy Petr napíše poslední slovo v tomto Postskriptu, přesně v té sekundě, kdy
bude na svém místě poslední tečka, současná epocha bude nadobro a navždy
ukončena a před plným zahájením nové epochy se začne velice krátké
přechodné období.
Co bude řídícím duchovním principem této nové epochy? Úplnou povahu,
strukturu a dynamiku nové epochy nelze zjevit dopředu z bezpečnostních
důvodů (koneckonců, kdyby měly být známy, okamžitě by se staly vlastnictvím
renegátů a jejich poskoků. V tom případě by tito vynalezli tak kruté a ohavné
prostředky, jež by mohly na neurčito nebo na velmi dlouhé časové období
bránit zahájení této nové epochy.). Můžeme však s jistotou sdělit jednu věc, bez
jakéhokoliv nebezpečí, že dojde k takovému rušení. Nová epocha bude řízena
výhradně a výlučně a jen a pouze všemi duchovními principy obsaženými
v Mém Novém zjevení přenášeném skrze Petra. Toto nanejvýš významné a
nanejvýš důležité prohlášení platí pro veškerý pozitivní stav, pro veškerý
multivesmír a pro Moje pravé veřejné i skryté představitele na planetě Nula.
Zóna vymístění a všechny její světy budou řízeny pseudoduchovními principy
v podobě, v jaké budou propagovány početnými pseudonovými zjevením, které
se budou objevovat ve velkých počtech, takříkajíc, nalevo i napravo.
Dokud probíhal proces přenosu a zaznamenávání Mého Nového zjevení
Petrem, současná epocha nemohla být ukončena a rovněž nemohla být
zahájena nová epocha. Důvodem toho je skutečnost, že Mé Nové zjevení
nebylo úplné a kompletní. Protože nebylo v tomto stavu a kondici, ohledně této
situace se nedalo příliš mnoho udělat. Avšak, ať je ván nyní dáno na vědomí,
každému, kdo čte tato slova a uvažuje o nich, že s posledním slovem a tečkou
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tohoto Postskriptu, budou transmise a zaznamenávání Mého Nového zjevení
završeny, protože v tom časovém bodě (vašeho času, jakož i v subjektivním
vnímání reality každého) bude Mé Nové zjevení ve stavu a procesu své plnosti
a kompletnosti, a už více nebude třeba přenášet a zaznamenávat nic
v souvislosti s Mým Novým zjevením pro novou epochu, stejně jako i pro
aktuální cyklus času/stavu/procesu.
Můžete si být jisti, že ukončení nové epochy, která co nevidět začne plynout, a
ukončení aktuálního cyklu času/stavu/procesu se stanou ve stejném
čase/stavu. Tyto dvě události se celkem jistě stanou zároveň. Tehdy a jen tehdy
poskytnu další Nové zjevení, které bude obsahovat nové duchovní principy,
uvolněné z Mého Absolutního JÁ JSEM, KTERÝ/KTERÁ ABSOLUTNĚ JSEM, a
které budou řídit následující cyklus času/stavu/procesu a jeho první epochu.
Takže, s ohledem na tato fakta, kdy začne nová epocha? Její začátek nastane ve
stejnou dobu, kdy se bude manifestovat, aktualizovat a realizovat výsledek
Petrova utrpení. Ať bude výsledek jeho kritické situace nebo utrpení jakýkoliv,
přesně v tom okamžiku začne nová epocha. Dokonce i když z toho či onoho
důvodu ten výsledek nebude takový, jak to každý očekává, navzdory tomu, ať
by byl jakýkoliv, zcela jistě zvěstuje zahájení této nanejvýš významné a nanejvýš
důležité epochy. Takže čekejte a dívejte se. A nebudete muset čekat dlouho.
Abyste naplnili účel a smysl vašich životů – všichni Moji praví představitelé,
kteří kvůli principu s radostí a potěšením čtete a praktikujete Mé Nové zjevení
ve všech jeho zdrojích – a abyste tedy plně ovlivnili výsledek nové epochy a
všech jejích posunů, kroků a milníků, doporučuje se vám, abyste ze své vlastní
svobodné vůle a volby po zbytek vašich životů na planetě Nula neustále četli
Mé Nové zjevení, přemýšleli a meditovali o něm. Během toho bude ve vás
aktivováno vždycky něco nového a odlišného, co vám nejenže poskytne
obrovskou vzpruhu dál trpělivě a vytrvale nést váš každodenní kříž, ale naučíte
se také něco pro vás nového a nanejvýš významného, co pozitivně ovlivní vaše
životy a co učiní vaše životy na planetě Nula více snesitelnými a radostnými.
Zároveň to přispěje ke konečné eliminaci všeho, co souvisí s negativním stavem
a jeho lidským ne-životem (výlučně v jeho negativních aspektech).
Jak jste si dobře vědomi, v pozitivním stavu a jeho multivesmíru se Mé Nové
zjevení jeví jako jedna nesmírně nádherná Idea, nepopsatelná ve své absolutní
kráse, která je v neustálém stavu, procesu a dynamice regenerace, obnovy a
novosti. Proto v něm nemůže dojít k nijaké stagnaci, k nijakému překonání,
k nijakému zastarání, k nijakému přežití ani k ničemu takové nepříznivé povahy.
Proto nemůže nikdy zastarat a vždy je vnímán jako něco neustále nové a
nekonečně jiné, výhradně ve své pozitivní a progresivní konotaci.

657

Na vaší planetě a na některých dalších místech multivesmíru musí mít Mé Nové
zjevení do konce tohoto cyklu času/stavu/procesu knižní firmu. A takto to má
být až do té doby. Protože Mé Nové zjevení pramení z výše popsané Ideje, plně
projevuje ty samé vlastnosti jako ta Idea. Takže svým obsahem a významem
jako celek nikdy nemůže zastarat, vyjít z módy, přežít se, opotřebovat se a
zastarat. Tím, že jej ve svých životech neustále znovu čtete, znovu studujete a
každodenně praktikujete, umožňujete, aby se tento nanejvýš důležitý fenomén
Mého Nového zjevení aktualizoval a realizoval na vaší stagnující a regresivní
planetě.
Proto bych vám – všem Mým pravým představitelům, kteří neustále čtete a
praktikujete nepřetržitě Mé Nové zjevení – na závěr tohoto Postskriptu, jestliže
byste souhlasili, že budete takoví a že tak učiníte ze své vlastní svobodné vůle a
volby, rád nabídl velmi důležitou práci, která by trvala po zbytek vašich
zůstávajících životů na planetě Nula. Rád bych vás pověřil, abyste se stali Strážci
ryzosti Mého Nového zjevení, chráníce jej všemi prostředky (především
příkladem svých životů) před ovládnutím negativním stavem a před
znečištěním, kontaminací a otrávením čímkoliv přicházejícím z negativního
stavu a od lidských poskoků negativního stavu, a před tím, aby bylo umožněno,
aby Mé Nové zjevení někdy vyšlo z módy, zastaralo, přežilo se, potřebovalo se
nebo zestárlo ve vašich osobních a individualizovaných životech.
Úplně na konci těchto závěrečných poznámek, které zvěstují brzký příchod
nového začátku, bych vám chtěl ještě jednou připomenout, tak jak jsem to
učinil při několika příležitostech předtím (zejména v Dialogu 139, v jeho
úvodních prohlášeních), následující velmi důležitá fakta: Po ukončení současné
epochy a po ukončení Petrova utrpení a mučednictví, a během celé následující
nové epochy a tohoto cyklu času/stavu/procesu, protože nyní zde Mé Nové
zjevení stojí neochvějně ve své plnosti a kompletnosti, do samého konce nové
epochy a aktuálního cyklu času/stavu/procesu nepřijde žádné další zjevení
multivesmírného významu. Proto, jestliže přijde kdokoliv a prohlásí, že jsem
mu/jí zjevil a že jsem ho/ji stanovil za nového transmitera čehokoliv, co chci
zjevit, dokonce i kdyby taková osoba před vašimi zraky vykonávala
nejpřesvědčivější zázraky, dokonce i kdyby křísila lidi z mrtvých, taková osoba
by nepřicházela ode Mne. Byla by podvodným duchem, pověřencem Pekel,
jejíž cílem hlásání takové lži o své roli v tomto ohledu by bylo zničení,
kontaminace, znečištění, otrávení a znehodnocení Mého Pravého a Ryzího
Nového zjevení transmitovaného skrze Petra. Neposlouchejte takové osoby,
nenásledujte je a nikdy se nedejte oklamat jejich tvrzeními. Zapište si prosím,
obrazně řečeno, tato slova na své čelo a do svého srdce, popište si je,
zarámujte si je a pověste na stěnu, aby vám byla neustále připomínána.
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Pamatujte si, prosím, že lidská paměť je nesmírně křehká a nespolehlivá,
pokud jde o všechny její lidské vlastnosti.
Dokonáno jest! Nyní je Mé Krásné Nové zjevení úplné a kompletní. Skončili
jsme. Přesně nyní se současná epocha uzavírá. Vy vstupujete do velmi krátkého
přechodného období, během kterého se můžete připravit na vstup do nové
epochy a na ukončení Petrova utrpení a mučednictví. Jděte v pokoji a buďte
Mými milovanými Strážci s ohnivým mečem ve svých rukou – Mým Milovaným
a Krásným Novým zjevením.
Peter: Tak moc Ti děkuji, že jsi mi dovolil dožít se v mém vážném stavu Tvých
krásných závěrečných poznámek a být svědkem kompletnosti a úplnosti Tvého
Nového zjevení. Posílám Tobě a všem v duchovním světě, v multivesmíru a
všem Tvým pravým představitelům svou hlubokou a bezpodmínečnou lásku a
uznání. Všechny vás miluji!
Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře, a také my všichni tě bezpodmínečně
milujeme. A těmito posledními slovy a poslední tečkou, která je dána za těmito
slovy, končíme současnou epochu. Jděte v pokoji a vydržte do konce – vy
všichni.
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